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Sammanfattning  

Uppsatsen var baserad på en kvalitativ vetenskaplig metod och undersökte framgångsfaktorer för            

att minska ångest med hjälp av hypnosterapi. Totalt intervjuades åtta stycken hypnosterapeuter            

genom semistrukturerade intervjuer. Framgångsfaktorer definierades som faktorer, som hjälper         

klienten att nå önskat resultat och ångest som känslor av inre oro, byggda på en förväntan om                 

kommande hot. Uppsatsen hade sin teoretiska källa i Wolfes (2005) teori om det sårade jaget.               

Denna förklarar att ångest innehåller emotionella inre smärtsamma minnen och föreställningar           

belägen på en undermedveten nivå, vilket vanligen härstammar från barndomen. Dessa är            

vanligen sammankopplade med ångestupprätthållande försvarsmekanismer, som har målet att få          

individen att undvika den ursprungliga smärtan. Tre övergripande framgångsfaktorer kunde          

identifieras; terapeutisk allians, förändringsbenägenhet samt emotionell läkning och förståelse.         

Slutsatserna av resultatet visade på vikten av att ha ett holistisk förhållningssätt anpassat för              

klientens individuella behov, vilket uppmuntrar till känslomässiga, kognitiva, beteendemässiga         

samt interpersonella förändringar i livet. Genom att individen får större förståelse och acceptans             

för den underliggande känslomässiga orsaken till ångesten kan det sårade jaget läkas och nya              

perspektiv skapas.  

 
Nyckelord: hypnosterapi, hypnoterapi, hypnos, ångest, the wounded self  
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Abstract in English 
The thesis was based on a qualitative scientific method and explored success factors in reducing 

anxiety with the help of hypnotherapy. A total of eight hypnotherapists were interviewed through 

semi-structured interviews. Success factors were defined as factors that help individuals to 

achieve desired results, and anxiety was understood as inner worries based on imagined threats 

in the future. The thesis had its theoretical roots in Wolfe’s (2005) theory about the wounded 

self, which describes anxiety as a result of stored subconscious emotional conflicts and beliefs. 

Many times they adhere from childhood experiences. The anxiety is maintained by cognitive 

defence mechanisms creating avoidance of the initial emotions. Three overall success factors 

were identified; therapeutic alliance, motivation to change, as well as emotional healing and 

acceptance. The conclusion of the result showed the importance of having a holistic approach 

adapted to the needs of the individual; encouraging emotional, cognitive, behavioral, and 

interpersonal changes in life. By giving the individual greater understanding and acceptance of 

underlying emotional causes of the anxiety, the wounded self can be healed and new 

perspectives created. 
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Introduktion 

Uppsatsens syfte är att undersöka hypnos som terapeutisk verktyg för minskning av ångest.             

Den har följande frågeställning: “Vilka framgångsfaktorer finns för att minska ångest med hjälp             

av hypnosterapi?”  

Framgångsfaktorer definieras som små eller stora faktorer som skapar önskat resultat. Dessa            

är betydelsefulla att undersöka då 39 % av Sveriges befolkning mellan 16-84 år lider av lätta till                 

svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Av dessa angav 7 % att de led av stora besvär. En                   

högre andel kvinnor angav ångest i jämförelse med män och det är möjligt att se en ökning av                  

svåra besvär av ångest hos kvinnor sedan den senaste mätningen år 2016            

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Ångest är ett vanligt förekommande element i flertalet          

psykiatriska diagnoser såsom depression och substanssyndrom och innebär stora         

samhällskostnader (Barlow & Durand, 2011). En europeisk studie uppskattade prislappen för           

ångestsyndrom till att vara 12 miljarder kronor i Sverige i början av 2000-talet (Andlin-Sobocki              

& Wittchen, 2005, refererat i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, u.å).  

Diagnostiserad ångest behandlas vanligen med farmakologisk och/eller psykoterapeutisk        

behandling såsom antidepressiva läkemedel, bensodiazepiner och kognitiv beteendeterapi.        

Effekterna av bägge behandlingarna är måttliga och trots att symtomen ofta lindras är det sällan               

full symtomfrihet uppnås. Det är också vanligt att symtomen kommer tillbaka när behandlingen             

är avslutad (Statens beredning för medicinsk utredning, 2005). Det är därför av betydelse att              

undersöka alternativa metoder som kan användas fristående eller som komplement till           

traditionella ångestreducerande metoder.  

En metod som har visat sig effektiv för att minska ångest är hypnosterapi och det är inte                 

ovanligt att klienter med olika typer av ångest har hög hypnotisk mottaglighet (Alladin, 2016, s.               

4-6). Den största metastudien som undersöker hypnosterapi som behandlingsform för ångest har            

gjorts av Valentine, Milling, Clark och Moriarty (2019). Deras metaanalys visar att hypnosterapi             

är ett effektiv redskap för att minska ångest. Deltagarna i de undersökta studierna upplevde              

förbättringar till 79 % högre grad än kontrollgruppen. Studien av Valentine et. al (2019)              

undersökte dock inte bakomliggande anledningar till dessa resultat utan var av mer övergripande             
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karaktär. En möjlig anledning kan vara det faktum att hypnosterapi inte är baserad på en enskild                

teori. Den består istället av en blandning av olika strategier och tekniker vilket ofta används               

tillsammans med terapeutens föredragna terapiinriktning (Alladin, 2016, s. 15). Av denna           

anledning är det av betydelse att undersöka hypnosterapeuters erfarenheter och lärdomar om hur             

det är möjligt att minska individers känslor av ångest genom hypnosterapi.  

Beskrivning av ångest 

Ångest kan beskrivas som en negativ obehaglig känsla och reaktion vilket ofta inbegriper en              

oro om okontrollerbara händelser i framtiden (Barlow & Durand, 2011). Rädsla är en känsla som               

karakteriseras av ett direkt verkligt eller upplevt hot, medan ångest beskrivs som “förväntan av              

kommande hot” (American Psychiatric Association, 2013, s. 189). Symtomen som individer kan            

uppleva i samband med ångest skiljer sig åt men kan vara muskelstelhet, snabba hjärtslag,              

svårigheter att andas, en klump i magen eller en tyngd över bröstet (Vårdguiden, 2019). Det               

system i hjärnan som är mest förknippat med ångest är det limbiska systemet vilket har rollen                

som en medlare mellan hjärnstammen och hjärnbarken (Barlow & Durand, 2011, s. 126).  

Ångestsyndrom diagnostiseras i den kliniska psykologin utifrån specificerade diagnostiska         

kriterier och följande uppdelningar finns: separationsångest, paniksyndrom, agorafobi, specifik         

fobi, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, akut stressyndrom, generaliserat         

ångestsyndrom, ångestsyndrom orsakat av somatisk sjukdom och slutligen substansbetingat         

ångestsyndrom (Läkemedelsboken, 2015). Ångest är dock också en specifik känsla som           

människor kan uppleva i längre eller kortare perioder i livet utan att ha en klinisk diagnos. Denna                 

uppsats definierar ångest på en bredare nivå, som “känslor av inre oro” och fokuserar på               

individens allmänna känsla av ångest utan att dessa behöver uppfylla specifika kliniska            

diagnostiska kriterier för ångestsyndrom.  

Förklaringsmodeller till ångest  

Genom historien har ångest kommit att förklaras genom användandet av ett antal olika             

teorier. För det första är det viktigt att komma ihåg att en viss mindre mängd av nervositet, vilket                  

med andra ord kan beskrivas som en lättare typ av ångestkänsla, hjälper individer att prestera och                

vara alerta. Detta sker genom att individen vid akut rädsla aktiverar den sympatiska delen av det                

autonoma nervsystemet. Denna används också i situationer där individen behöver fly eller kämpa             
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för sitt liv, även kallat “fight or flight” (Barlow & Durand, 2011, s. 124). Det är möjligt att tolka                   

förhöjda nivåer av ångest som ett felinställt larm som varnar om fara. Ofta bidrar ångest till att                 

olika typer av försvarsbeteenden utvecklas genom att individen försöker undvika specifika           

situationer som kan medföra obehagliga känslor. Detta blir ett sätt för ångesten att fortgå och att                

eventuellt sprida sig till nya situationer i livet (Alladin, 2016, s. 10-12).  

Freud beskrev ångest som komplext och mystiskt och inom den psykoanalytiska skolan            

anses ångest vara en underliggande intern konflikt i det undermedvetna sinnet som vanligen             

uppkommit som barn. I den beteendevetenskapliga skolan anses ångest snarare komma från            

klassisk konditionering, modellering eller andra typer av inlärning (Nutt & Ballinger, 2003). Den             

allmänt rådande nuvarande förklaringsmodellen, vilket ligger till grund till den kliniska           

psykiatrins handbok för diagnostisering DSM 5, beskriver anledningar till ångest genom en            

integrativ modell. I denna modell är det inte en enskild faktor som påverkar utan tre; den                

genetiska dispositionen, en psykologisk dimension samt den sociala verkligheten. Barlow och           

Durand (2011, s. 125) kallar denna modell för the “triple vulnerability model”. Inom den              

sistnämnda faktorn, den sociala verkligheten är det möjligt att se att sociala stressorer, såsom              

dödsfall och separation kan agera som en utlösare av ångestkänslor. Dessa sociala stressorer kan              

även utlösa en ond cirkel där ångesten fortgår trots att den ursprungliga stressfaktorn har              

försvunnit (Barlow & Durand, 2011, s. 125-128). Om en person upplever höga nivåer av              

personliga stressfaktorer kan dessa aktivera en biologisk sårbarhet och även psykologiskt           

omedvetna inlärda drag av att känna sig oförmögen att hantera situationen (Barlow & Durand,              

2016, s. 128). 

Gällande den genetiska faktorn visar flertalet studier att det är möjligt att ärva anlag för att                

vara spänd och ha ångest. Det är dock viktigt att påpeka att genetisk sårbarhet inte orsakar ångest                 

direkt utan specifika faktorer kan “slå på” dessa gener genom psykologiska och sociala             

stressorer. Forskning visar på att dessa stressorer i miljön kan förändra känsligheten hos             

individers neurala nätverkskretsar gällande att utveckla ångest. Studier visar även att hur            

individer hanterar stress ligger i linje med andra familjemedlemmars upplevelser av detta, såsom             

att få huvudvärk (Barlow & Durand, 2011, s. 127). 
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Den tredje faktorn är generaliserad och specifik psykologisk sårbarhet. Den generaliserade           

psykologiska dimensionen handlar om generella tolkningar och inlärningar som gjorts genom           

livet. Ett exempel på detta är att studier har visat att barn har större risk att utveckla ångest som                   

vuxna om de lärt sig att världen är oförutsägbar och inte går att kontrollera (Barlow & Durand,                 

2016). Genom att föräldrar uppmuntrar sina barn att utforska sina förmågor och även utveckla              

färdigheter för att hantera motgångar förbereds de också för livet som vuxna. Föräldrar som              

istället agerar överbeskyddande och aldrig tillåter sina barn att hantera motgångar på egen hand              

riskerar att bidra till att ångest utvecklas som vuxen. Bristen på upplevd kontroll som utvecklats               

från tidiga erfarenheter som barn är en faktor som gör individer mer sårbara för att sedan                

utveckla ångest. Specifik psykologisk sårbarhet beskriver specifika beteenden och känslor som är            

inlärda genom sociala och kulturell inlärning såsom att hundar är farliga (Barlow & Durand,              

2011).  

Det sårade jaget 

Wolfe (2005) har genom år av praktisk klinisk erfarenhet skapat en integrativ            

psykoanalytisk modell baserad på psykologisk sårbarhet om “the wounded self” vilket på            

svenska kan översättas till “det sårade jaget”. Det sårade jaget kan liknas med ett inre sår vilket                 

innehåller emotionella inre smärtsamma minnen och föreställningar belägen på en          

undermedveten nivå (Wolfe, 2005). Genom att undvika att återuppleva dessa känslor skapas            

vanligen automatiserade kognitiva och emotionella strategier som ett skydd mot föreställda           

katastrofer vilket upprätthåller ångesten. Vanligtvis kommer det ursprungliga emotionella såret          

från tidiga upplevelser i barndomen medan undvikandet ser olika ut beroende på individens             

kognitiva scheman, samt vilken typ av smärtsam upplevelse individen har upplevt (Alladin,            

2016, s. 11).  

Interna och externa stimulin som direkt eller indirekt påminner om den initiala situationen             

kan i vuxen ålder trigga igång omedvetna smärtsamma minnen utan att individen är medveten              

om vad som ligger bakom det (Alladin, 2016. s. 11). Trots att det sårade jaget oftast ligger på en                   

omedveten nivå har individen en känsla av att känna sig sårbar eller skadad, men utan att riktigt                 

veta varför (Spiegel, 2016). Det är också vanligt att individen har negativa uppfattningar om sig               

själv, såsom skam gällande ens värde och rätten att vara älskad (Alladin, 2016).  
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Anknytningsteorin 

Det finns en koppling mellan ångestkänslor och att ha upplevt brist på emotionellt stöd och               

kärlek som barn (Barlow & Durand, 2011) och Wolfes (2005) modell går i linje med               

anknytningsteorin som myntades av John Bowlby på 1950-talet. Denna undersöker barndomens           

påverkan gällande hur självet hos en individ utvecklas och hur specifika beteenden och mentala              

kartor internaliseras. Den visar på vikten av att barn får en trygg uppväxt då detta bidrar till att                  

individen utvecklar en inre känsla av trygghet och självförtroende. Det motsatta sker om barnet              

tvingas uppleva svåra emotionella situationer såsom övergrepp och försummelse. Det ökar           

riskerna för att individen utvecklar skadliga mentala uppfattningar om sig själv och svårigheter i              

sociala sammanhang. En trygg anknytning är en skyddande faktor gentemot mental ohälsa            

medan otrygg anknytning ses som en riskfaktor (Taubner, 2013). 

Den största studien som undersökt effekterna av Adverse Childhood Experiences (ACE),           

vilket på svenska kan översättas till skadliga barndomsupplevelser, leddes av forskaren Felitti i             

slutet av 1990-talet. Denna studie undersökte hur barndomstrauma korrelerar med olika faktorer            

genom livet. En upptäckt var att stressorer från barndomen såsom försummelse och övergrepp             

ökar risken för fysiska och mentala problem senare i livet. ACE studien visade också att               

barndomstrauman kan aktivera en stressrespons och bidra till att det centrala nervsystemet blir             

känsligt. Detta nervsystem är involverat i regleringen av stress och känslor (Daitch, 2018).  

Minnet 

Det är möjligt att koppla samman teorin om det sårade jaget med hur minnet fungerar. Det                

går att dela in minnet i två nivåer; en direkt och en indirekt del. Direkta minnen är sådana som                   

individer medvetet kan komma åt medan indirekta minner sitter på en djupare omedveten nivå              

(Linden & Rutkowski, s. 199). Dessa kan i Wolfes teori (2005) innehålla omedvetna inre sår.               

Omedvetna minnen återfinns i amygdalan vilket är den del av hjärnan som är hem till               

sensationer, känslor och emotioner. Dessa har ofta fragmenterat innehåll och innehåller sensorisk            

och emotionell information vilka är sammanlänkade i ett associativt nätverk av neuroner. De kan              

automatiskt bli triggade genom olika typer av stimulin (Linden & Rutkowski, 2013).  

Negativa emotionella minnen kan skapa smärtsamma reaktioner hos individen och en           

anledning är att de innehåller emotioner (Linden & Rutkowski, 2013). Människan tenderar att             
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bäst komma ihåg negativa emotionella händelser och när en person aktivt försöker att trycka              

undan sådana händelser tenderar dessa minnen att bli mer levande och detaljerade (Linden &              

Rutkowski, 2013, s. 199). Det finns ofta en rädsla hos personer med ångest att öppna upp sitt                 

sårade inre på grund av rädsla för att uppleva obehagliga känslor och förlorad kontroll. Det är                

därför inte ovanligt att individer med hög ångest fokuserar på sina symtom som ett sätt att flytta                 

fokus från en underliggande smärtsam bild om sig själv. Genom att fokus ligger på              

ångestsymtomen och dess katastrofala följder hämmas individen att undersöka den          

underliggande anledningen av ångestsymtomen (Wolfe, 2005). Dissociation och undertryckande         

av minnen kan också göra att individer felaktigt tror sig glömma händelser som är obearbetade.               

Detta leder inte till mindre lidande utan kan bidra till att nya försvarsmekanismer uppkommer på               

en djupare nivå, såsom somatiska symtom, störningar i tankeprocesser och beteende (Linden &             

Rutkowski, 2013).  

Hypnos genom historien 

En av den moderna tidens största hypnosterapeuter Milton Erickson beskrev hypnos som            

“förmågan att tänka djupt och annorlunda om sig själv, sitt liv och sina erfarenheter” (Alladin,               

2016, s. 36). Ordet hypnos kommer från det grekiska ordet som betyder sömn. Det myntades av                

den framträdande läkaren och hypnosterapeuten James Braid vilket i början av sin karriär på              

1800-talet liknande det hypnotiska tillståndet med “nervös sömn”. Han förstod dock senare att en              

person i ett hypnotisk tillstånd inte är sovande utan snarare djupt absorberad i sin egen inre värld.                 

Kort beskrivet är hypnos ett naturligt tillstånd som påminner om att dagdrömma, ett mellanting              

av att vara vaken och drömma. Det kännetecknas av hög nivå av koncentration och fokusering               

(American Society of Clinical Hypnosis, nd).  

Ett hypnotisk tillstånd framkallas vanligen genom en hypnotisk induktion såsom genom           

mobilisering av individens inre fantasi, avslappning, suggestioner och fokuserad uppmärksamhet          

(Barabasz, Olness, Boland, Kahn, 2010). Detta kan upplevas på många olika sätt men rent              

generellt är det möjligt att känneteckna lätt hypnotisk trans som avslappning medan djupare trans              

kan beskrivas som att individen stänger ute den externa världen (Chapman, 2006, s. 32). I               

historien har det funnits en diskussion gällande om hypnos ska tolkas som ett alternativt              

medvetande eller som en process. De som förespråkat en process har fokuserat på det som               
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hypnotisören gör medan de som ansett att det är ett alternativt medvetande har fokuserat på den                

mentala upplevelsen hos individen (Barnler & Oakley, 2009). Detta har lett till en rad olika               

definitioner av begreppet hypnos. Det som kommer användas i denna uppsats är dock: “A state               

of consciousness involving focused attention and reduced peripheral awareness characterized by           

an enhanced capacity for response to suggestion” (Society of Psychological Hypnosis, nd).  

Det hypnotiska tillståndet har använts på ett rad sätt genom den mänskliga historien. San              

folket, ett av de äldsta kända ursprungsbefolkningarna som aldrig utvandrade från Afrika,            

praktiserar en hypnotisk transdans för att komma i kontakt med den andra världen, skapa läkning               

och goda relationer inom gruppen (Berg, 2012). Även de historiska Egyptierna och Grekerna             

använde sig av hypnotiska tekniker då de använde “sömn tempel” för att skapa läkning med               

hjälp av suggestioner och framkallandet av inre bilder. Sokrates och religiösa skrifter såsom             

bibeln pratar om situationer som innehåller hypnotiska tillstånd (Gezundhajt, 2007). I mer            

modern tid är det den tyska läkaren Mesmer som oftast sammankopplas till hypnos. Det är efter                

honom som verbet “to mesmerize” uppkommit, vilket Cambridges ordbok (2019) översätter till            

att “fånga någons fulla uppmärksamhet så att de inte kan tänka över någonting annat”.  

Hypnos som ett terapeutisk verktyg  

Mer och mer evidens från den akademiska världen visar på de goda effekterna hypnos kan               

ha på en rad skilda områden, alltifrån att sluta röka, känna mindre smärta, till IVF-behandlingar               

(Gould & Krynicki, 1989; Wynd, 2005; Levitas et. al, 2006). Hypnosterapi har även visat sig               

vara effektiv för att behandla allvarliga mentala syndrom då det har möjligheten att skapa              

permanenta personlighetsförändringar och lösa upp djupt rotad psykisk ohälsa (Watkin &           

Barabasz, 2008). År 2000 visade en studie av Lang och hennes kollegor på Harvard Medical               

School att hypnos gav signifikant bättre resultat för smärtminskning och ångestreducering i            

jämförelse med interventioner av intravenös smärtstillande, strukturerat fokus, eller empati          

(Barabasz et. al, 2010, ⅹⅴ).  

Gällande ångestreducering med hjälp av hypnos finns det en rad studier som undersökt             

detta. Som tidigare nämnts är den mest aktuella forskningen kring hypnosterapi och ångest             

metastudien av Valentine (et. al. 2019) som visar på goda resultat av att använda hypnosterapi               

för att minska ångest. Det finns även studier som visar på goda effekter av att kombinera                
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hypnosterapi med andra metoder. En meta studie utförd av Kirsch, Montgomery och Sapirstein             

(1995) jämförde skillnaden mellan de som fått både hypnosterapi och kognitiv beteendeterapi            

(KBT) behandling jämfört med de som enbart fått KBT behandling. Studien visade att de som               

fick ta emot hypnosterapi i kombination med KBT hade större förbättringar än de som enbart               

fick ta emot KBT.  

Trots att hypnos har visat sig ha kraft att hjälpa individer med både psykologiska och 

fysiska åkommor (Barabasz, Olness, Boland, Kahn, 2010) har tillståndet genom tiderna 

uppfattats med tvivel. En anledning anses vara scenhypnos uppträdanden och medias 

framställning av hypnos. Detta har med stor sannolikhet bidragit till en bild av hypnos som 

någonting farligt och mystiskt. Studien av Krouwel, Jolly, Greenfield (2017) har undersökt 

allmänhetens attityder till hypnos och finner att en vanlig föreställning är att hypnos innebär en 

risk att förlora kontrollen om sin kropp och medvetande.  

Hypnos har beskrivits som “the royal road to the unknown mind” (Barnler & Oakley, 2009) 

och en anledning till varför hypnos är användbart vid en rad olika utmaningar är att andra 

hjärnprocesser än vid normal vakenhet används för en djupare bearbetning. De senaste åren har 

en rad neurovetenskapliga studier undersökt det hypnotisk tillståndet med hjälp av PET och 

fMRI skanningar av hjärnan. Dessa studier har funnit höga nivåer av absorbering 

sammankopplad till hjärnaktivitet i den främre gördelvindlingen, vilket hänger samman med det 

emotionella limbiska systemet och i det frontala kortext regionen av hjärnan. Studierna indikerar 

att hypnos har en möjlighet att minska användandet av den verkställande, logiska kontrollen i det 

rationella och analytiska prefrontala cortex medan den bidrar till ökat inre fokus (Jensen et. al, 

2017). Hypnos anses bidra till att den analytiska och rationella vänstra hjärnhalvan går ner i varv, 

vilket tillåter den högra hjärnhalvan att ta mer plats. Det är denna del av hjärnan som antas 

innehålla inre arbetsprogram som påverkar hur individer är med både andra och ser på sig själv 

(Gerge, 2009).  

På senare tid har dock forskning utvecklat bilden om de två hjärnhalvornas aktivitet i 

hypnos. Neurovetenskapliga undersökningar visar att hjärnan i ett hypnotisk tillstånd är flexibelt 

såsom att den högra hjärnhalvan aktiveras när den behöver det såsom genom suggestioner. Den 

vänstra hjärnhalvan kan aktiveras på samma sätt genom att den ombes att göra specifika 
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uppgifter som är kopplade till just denna hjärnhalva. Kihlström (2012) beskriver dessa nya 

forskningsrön som en indikation på att individer i hypnos har en högre kognitiv flexibilitet att på 

ett holistisk sätt använda sina mentala inre resurser baserat på behoven för uppgiften. Ett 

hypnotisk tillstånd skapar inte nya hjärnfunktioner utan bygger istället på aktivering eller 

deaktivering av existerande mental strukturer. Han beskriver det som: “the hypnotizable brain, 

even when hypnotized, is just like any other brain- only better” (Kihlström, 2012, s. 367). Kluft 

(2016, s. 76) beskriver att “hypnos kan ses som en facilitator av behandling men inte som en 

behandling i sig själv”.  

I ett hypnotisk tillstånd är det möjligt att komma i kontakt med minnen som sitter på en mer 

omedveten plats genom suggestioner och inre visualiseringsövningar (Holdevici & Craciun, 

2013). Individen kan också få hjälp att skapa nya beteende och förhållningssätt då personer i 

hypnos lättare tar in suggestioner än i ett normalt medvetande (Gerge, 2009). Ett exempel på 

kraften av suggestioner i ett hypnotisk tillstånd är vad som sker när är en person får motta 

suggestioner om smärta i detta tillstånd. Hjärnbilder visar att samma delar av hjärnan lyses upp 

som om personen i verkligheten skulle få utstå denna smärta (Barnler & Oakley, 2009, s. 363; 

Revonsuo, 2010, s. 16).  

Metod  

Deltagare 

Informanterna i denna studie var hypnosterapeuter som arbetade med att hjälpa individer,            

benämnda klienter i denna uppsats, att minska ångest med hjälp av hypnosterapi. Dessa hade              

olika typer av utbildningsbakgrund, nationalitet och var verksamma både i och utanför Sverige.             

Utifrån principen av handplockat urval, vilket består av noggrant urval av deltagare (Langemar,             

2008), identifierades totalt 40 individer verksamma inom klinisk och icke-klinisk hypnosterapi i            

Sverige och internationellt efter omfattande sökning på Internet. Även inlägg i           

hypnosterapeutiska grupper på Facebook gjordes med målet att identifiera lämpliga terapeuter att            

intervjua. Informanterna hade mångårig erfarenhet av hypnosterapeutisk arbete, beskrev att de           

arbetade med ångest och tillhörde en professionell intresseorganisation i Sverige eller utomlands.            

En anledning till uppblandningen av yrkesverksamma, både i och utanför en klinisk verksamhet,             
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var uppsatsens breda icke-kliniska definition av ångest samt en önskan om att inkludera flera              

perspektiv.  

Ett mail på svenska eller engelska med förfrågan om att vara med i studien mailades ut till                 

alla de identifierade potentiella informanterna. Av de 40 tillfrågade hade sammanlagt åtta            

personer, fyra kvinnor och fyra män möjlighet att ställa upp för en intervju. Två av dessa                

arbetade inom en klinisk verksamhet. Ingen vikt lades vid deltagarnas ålder, kön eller specifika              

utbildningsbakgrund.  

Instrument 

Intervjuerna med de åtta informanterna skedde “ansikte mot ansikte”, via telefon eller online             

via programmet Zoom. Intervjuerna var semistrukturerade och ibland uppstod utrymme för           

uppföljningsfrågor. Tillsammans med en introduktion till studien bestod intervjuguiden av totalt           

18 frågor. Frågeformuläret utformades genom den så kallade Trattprincipen, vilket          

rekommenderar att börja med bredare frågor för att sedan smalna av dem (Langemar, 2008). I               

början av varje intervju lästes inledningen av intervjuguiden upp för att försäkra att             

informanterna muntligt fick ta del av praktisk information kring studien. Informanterna blev            

även tillfrågade om ljudinspelning kunde göras i transkriberingssyfte. Alla responderade positivt           

till detta. I de fall intervjuerna ägde rum över Internet användes video för att kommunikationen               

skulle bli bättre. Intervjuerna varade mellan 35-90 minuter.  

Förutom intervjuerna ägde en litteraturundersökning rum. Litteraturen återfanns i olika          

akademiska databaser på Internet samt på bibliotek. För att hitta relevanta artiklar och böcker              

användes sökorden: “anxiety”, “anxiety and hypnosis”, “anxiety and hypnotherapy”.  

Procedur  
Intervjuerna transkriberades i nära förbindelse till dess genomförande, i genomsnitt dagen           

efter. Detta utgjorde också startpunkten för dess tolkning. Langemar (2008) beskriver att en             

betydelsefull del av tolkningsprocessen är dialogskapande med texten. Detta görs genom att            

frågor ställs till den. Ett mål med analysarbetet har varit vad Langemar (2008) beskriver som ett                

reflektivt och systematisk förhållningssätt, öppenhet och närhet. Av denna anledning har           

reflektivt skrivande praktiserats under uppsatsprocessen, vilket Langemar (2008)        

rekommenderar. 
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Analysarbetet har innehållit delar av Burnards (1991) metod, såsom att direkt efter intervjun             

anteckna de teman och ämnen som nämndes. Detta gjordes genom att en mindmap skapades              

vilket bidrog till att skapa en ökad förståelse och översikt av de faktorer som uppmärksammats.               

Dessa bidrog sedan till att skapa ett bredare kategorisystem. Nya upptäcker, detaljer och             

synvinklar upptäcktes under hela delen av processen då transkriberingarna lästes igenom under            

upprepade tillfällen, enligt Burnards (1991) rekommendation. 

Etiska överväganden  

Ett mål inom all psykologisk forskning är att skydda den enskilda individen och detta görs               

genom etiska riktlinjer, såsom individskyddskravet. Denna kan delas upp i fyra olika delar;             

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Langemar,      

2008).  

I enlighet med informationskravet fick informanterna innan intervjutillfället skriftlig         

information, vilket innehöll detaljer om dess syfte och frågeställning. Denna information           

upprepades sedan muntligt i början av varje intervju. Den andra aspekten av individskyddskravet             

är samtyckeskravet, vilket adresserades genom att deltagarna informerades om deras rätt att            

avbryta intervjun när som helst. I enlighet med konfidentialitetskravet fick studiens deltagare            

information om att deras namn eller annan information, som kunde härledas till dem, inte              

kommer att nämnas i uppsatsen. Deltagarna blev även informerade om att deras svar inte skulle               

användas i kommersiellt intresse. Detta är ett element av nyttjandekravet (Langemar, 2008).   

Avgränsningar  

Uppsatsen ämnar inte, att gå in på detaljerade beskrivningar av specifika hypnosterapeutiska 

metoder, utan har ett mer övergripande perspektiv vad det gäller framgångsfaktorer. Den ämnar 

inte heller att diskutera juridiska eller etiska implikationer för användandet av hypnos i Sverige 

eller i andra länder.  

Resultat 

Studien undersökte framgångsfaktorer för att minska ångest med hjälp av hypnosterapi. I            

analysarbetet identifierades tre teman av framgångsfaktorer; terapeutisk allians,        

förändringsbenägenhet samt emotionell förståelse och läkning.  
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Tabell 1. Identifierade teman, kategorier och underkategorier  

Tema Kategori Underkategori  

Terapeutisk allians Terapeutens personliga 
egenskaper 

Trygghet och en säker plats 
för klienten att öppna upp. 

Tillitsbyggande 
samtalskomponenter 

Informerande aktiviteter som 
skapar positiva förväntningar 
och ger klienten en känsla av 
kontroll. 

Förändringsbenägenhet Individanpassat 
förhållningssätt 

Förstå individens livssituation 
och att varje person är unik.  

Aktivering av inre resurser Måla upp en ny framtidsbild 
och öka klientens tro på sig 
själv.  

Livsförändring och 
livsträning 

Ta viktiga beslut och träna på 
på att hantera olika typer av 
utmaningar. 

Emotionell förståelse och 
läkning 

Känslomässigt närmande och 
acceptans 

Våga möta och acceptera sina 
känslor.  

Emotionell förlösning Förstå syftet och orsaken med 
ångesten. 

Nya perspektiv Skapa ett nytt personligt 
narrativ genom egna insikter.  

 

Flera av framgångsfaktorerna kunde direkt eller indirekt kopplas till Wolfes (2005) modell            

för att få det sårade jaget att läka. Denna beskriver vikten av att ha ett integrativt perspektiv för                  

att skapa kraftfull förändring vilket betyder att beteende, kognition och emotion involveras på             

flera nivåer i det terapeutiska arbetet. Detta sker både genom symtomreducering och läkning av              

det sårade jaget. Symtomreducering som sker via t.ex beteendeförändringar är effektiva för att             

öka motivationen till förändring men för att individen ska kunna skapa en annan syn på sig och                 

att läka det sårade jaget krävs korrigeringar av emotionella erfarenheter enligt Wolfe (2005).             

Hans integrativa modell (2005) innehåller följande komponenter: 1) ändra försvarsbeteenden i           

smärtsamma situationer, 2) öka den upplevda självförmågan, 3) öka toleransen mot smärtsamma            
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emotioner, 4) emotionellt bearbeta smärtsamma sanningar om verkligheten, 5) ändra på negativa            

sätt att se på sig själv, 6) ändra på katastroftankar, 7) lösa upp inre konflikter gällande sig själv,                  

8) skapa autentiska relationer och nya former av beteenden som stärker självkänslan.  

Terapeutisk allians 

En avgörande faktor, som nämndes av flertalet informanter var vikten av god terapeutisk             

allians, också kallad rapport. Allians kan beskrivas som kvaliteten av relationen mellan klient             

och terapeut och en stor del av denna bygger på tillit, såsom att klienten känner sig hörd och                  

trygg (Psykologiguiden, 2019). Att skapa god terapeutisk allians sker under hela terapiprocessen            

(Alladin, 2016), men baserat på intervjuerna utkristalliserades två kategorier som påverkade           

alliansen; personliga egenskaper hos terapeuten samt tillitsbyggande samtalskomponenter.   

Terapeutens personliga egenskaper. Det är inte ovanligt att klienter med ångestkänslor  

har haft en otrygg anknytning och av denna anledning blir tilliten, som skapas inom den 

terapeutiska relationen, det första steget att läka det sårade jaget (Alladin, 2016). Terapeut 2 

liknade alliansen som relationen mellan ett barn och förälder: “Att ömsesidig, outtalat skapa en 

förtroendefull relation som nog påminner ganska mycket om barn-föräldrar relationen samtidigt 

som den är jämlik”. Detta går i linje med Alladin (2016) vilket framhåller att när terapeuten är 

empatisk, lyssnar och är närvarande i klientens upplevelse bidrar det till reparation av ett skadat 

anknytningsmönster. En anledning är att klienten får en trygg miljö att uttrycka sina upplevelser 

och känslor i (Gerge, 2009). Det bidrar indirekt också till individens upplevda självförmåga ökar 

(Wolfe, 2005, s. 177, 200).  

Andra komponenter som nämndes var vikten av att vara engagerad och inlyssnande.            

Terapeut 5 berättade: “….att gå in med engagemang och stöd och vara väldigt närvarande, höra               

de här underliggande orden som inte sägs, men som finns där. Det skapar, det kräver ett väldigt                 

stort fokus och ett väldigt stor engagemang.” Istället för att terapeuten lyfter fram sina egna               

åsikter ansågs det betydelsefullt att klienten får möjlighet att hitta sina egna svar. Samma              

terapeut beskrev detta som: “att lyfta sig själv och sina åsikter åt sidan och lita på att klienten                  

kan hitta sina egna svar.”. Detta går hand i hand med grundtanken hos en av de mest                 

framstående moderna hypnosterapeuterna, Milton Erickson. Han beskriver vikten av att          

terapeuten har tilltro till att klienten har inneboende resurser och att alla typer av beteenden,               
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tankar och känslor kan användas som resurser, på ett sätt som är positivt för individen (Lankton,                

2008).  

En annan komponent för att bygga allians, som kännetecknar Milton Erickson, är att han              

speglade klientens språk och även kroppsspråk för att bygga förtroende på en icke-verbal nivå              

(Lankton, 2008). Detta bidrar till att klienten känner sig trygg och vågar utforska sitt inre. Det                

kan vara användbart för terapeuten att läsa av kroppsliga funktioner hos klienten, matcha             

klienten och sedan föra över dem till ett lugnt tillstånd. Det kan även ingå att terapeuten                

använder annat tonläge eller språk vilket ökar inlevelsen eller att terapeuten själv är i ett milt                

transtillstånd under sessionen (Gerge, 2009, s. 42). En metod för ökad terapeutisk närvaro är              

meditation (Gerge, 2009, s. 132) och flertalet informanter beskrev vikten av att terapeuten är              

lugn, trygg och i balans samt har gjort sin egen terapeutiska resa. Genom att terapeuten är lugn                 

kan detta spridas till klienten (Gerge, 2009, s. 98).  

Andra betydelsefulla komponenter, som flera av de intervjuade nämnde, var vikten av att             

terapeuten är ett föredöme, har gedigen utbildning samt ett lärande mindset. Det sistnämnda             

kännetecknas av inhämtning av ny kunskap och kompetens i sitt område. En undersökning av              

Krouwel et. al (2017) visar på att det är värdefullt för klienter, att veta att hypnosterapeuten är                 

med i en ansedd intresseorganisation.  

Tillitsbyggande samtalskomponenter. En del av att bygga god terapeutisk allians var att 

ge klienten en känsla av kontroll och förståelse för processen, vilket kan ske genom olika typer 

av tillitsbyggande samtalskomponenter. Terapeut 5 berättade: “...om jag som terapeut kan göra 

det greppbart för dem, att ge information som de kan greppa och förstå som verkar förnuftig, då 

är det lättare att sedan ta dem in i sessionen och jobba med dem.”.  

Flera informanter nämnde det betydelsefullt att bekräfta för klienten att ångest kan            

kännas hemskt, men att den inte är farlig i sig själv. Terapeut 2 beskrev det som: “Att man                  

förmedlar en förståelse om hur hemskt det är samtidigt som man kan intyga att det är ofarligt”.                 

Flera informanter berättade även om hur hjärnan fungerar, med målet att hjälpa klienten, att              

förstå hur ångest och det mänskliga sinnet fungerar.  

Det var vanligt att informanterna gav sina klienter information om vad hypnos är. Det finns               

flera positiva effekter av att slå hål på negativa myter om hypnos; bättre allians mellan               
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terapeuten och klienten, kraftfullare mottagande av suggestioner, samt ökad sannolikheten att           

kognitiva-beteendemässiga förändringar sker (Capafons et. al, 2005). En del terapeuter lät även            

sina klienter uppleva hypnos, för att göra dem tryggare och för att skapa “aha-upplevelser”, som               

visar på kraften av deras sinne. Terapeut 6 beskrev detta: “I also spend a lot of time with them,                   

demonstrating the power of the mind, not only educating them how the brain science works but                

also giving them a moment where they can be wooho moment”. En central komponent i detta var                 

att påminna om att varje individ upplever det hypnotiska tillståndet på sitt sätt och att det hen                 

känner är alldeles rätt. Detta för med sig att klienten inte behöver fundera på hur hypnos känns                 

under sessionen.  

Förändringsbenägenhet  

Hög hypnotisk mottaglighet i den traditionella bemärkelsen var någonting som få terapeuter            

i studien såg som en enskild framgångsfaktor och även Lynn och Kirch (2006) beskriver att               

hypnotisk mottaglighet inte är någon prediktor för resultatet av hypnosterapi. Capafons et. al             

(2005) visar på att en persons attityd och förväntningar har större effekt än graden av hypnotisk                

mottaglighet. Detta går i linje med svaren från informanterna då de såg klientens öppenhet till               

förändring som avgörande. Klientens motivation och vilja till förändring kan med andra ord             

beskrivas som förändringsbenägenhet. Terapeut 5 beskrev det som: “Förändringsbenägenhet är          

det viktigaste. Att de verkligen vill det här. Att de inte ändrar sig för att någon annan vill det                   

utan att man själv känner en längtan, ett behov, att det är viktigt, burning passion att vilja                 

ändra”. 

En underliggande aspekt av förändringsbenägenhet är att klienten börjar ta ansvar för sitt             

liv, sina tankar och mående. Terapeut 8 beskrev detta som: “...part of my work is to put in                  

enough ego strengthening and confidence, and self-esteem for them to take responsibility,            

perhaps for things they not have taken responsibility for in the past because they have anxiety”.                

Klientens förändringsbenägenhet kan stärkas genom att terapeuten har ett individanpassat          

förhållningssätt, aktiverar klientens inre resurser, och uppmuntrar till livsförändringar och          

livsträning.  

Individanpassat förhållningssätt. En framgångsfaktor som nämndes på olika sätt var  
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vikten att möta klienten där hen befinner sig och ha förståelse för att varje individs upplevelse av 

ångest är unik. Detsamma gäller varje persons livssituation. Detta återgavs av terapeut 3 som: 

“...jag tror det viktigaste att ta med sig när man jobbar som terapeut är att möta klienten där 

klienten befinner sig.(....). Och att ha respekt för deras värld och deras process.” Betydelsen av 

att matcha processen till den enskilda individens behov finns också beskrivet av Milton 

Erickson: “Each person is a unique individual. Hence, psychotherapy should be formulated to 

meet the uniqueness of the individual’s needs, rather than tailoring the person to fit the 

Procrustean bed of a hypothetical theory of human behavior” (Alladin, 2016, s. 27). 

Informanterna beskrev betydelsen av att ha förståelse för att symtom, kan ha många olika              

anledningar och Alladin (2016) beskriver att en central terapeutisk uppgift är att undersöka             

kognitiva scheman, grubblande, utlösande faktorer och vad ångesten betyder för individen.           

Terapeut 7 beskrev detta som utvecklande och utmanande med sitt arbete: “Den största             

utmaningen är att varje gång du träffar en person som kommer med samma symtom behöver det                

inte betyda att det är samma problematik”.  

En komponent av ett individanpassat förhållningssätt återfinns i Wolfes (2005) integrativa           

synsätt, vilket handlar om att förstå att individer har olika sätt att hantera svårigheter i livet,                

såsom genom handling, tänkande, planerande eller olika typer av emotionella reaktioner.           

Terapeuten behöver förstå hur mycket stöd som klienten behöver och omfattningen av ångesten             

för att kunna ta detta i beaktande i terapiprocessen (Wolfe, 2005, s. 196). Terapeut 7 ger en bild                  

av detta:  

...människor som är väldigt handlingskraftiga, för dem går behandling mycket fort, så fort             

de knäckt koden. Men sen finns det människor som är traumatiserade men inte är              

handlingskraftiga. Då blir det något svårare. Då behöver de mer stöd att bygga upp ett               

självförtroende, att de kan klara av att bygga upp och klara av saker själva.  

Flexibilitet är en komponent av ett individanpassat förhållningssätt och detta nämndes som            

ett kännetecken av framgångsrika hypnosterapeuter av terapeut 8: “They are flexible enough to             

go with what presents in the moment, so that’s takes genuine empathy, that takes a flexible                

approach, that takes being in the session rather than having a preconceived idea”. Att vara               
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flexibel ansågs också underlätta hanterandet av eventuella sekundära vinster av individens           

ångest. Terapeut 5 nämnde denna process som:  

“Jag får en upplevelse av att det finns en del hos dig som bromsar. Och ofta känner de igen  

det då. Och då finns det vad vi kallar en sekundär vinst, att man vinner någonting på att  

behålla problemet, vad det än är, och då behöver man adressera det problemet”.  

Aktivering av inre resurser. En komponent av att stärka klientens förändringsbenägenhet 

är att hjälpa individen att aktivera inre resurser och tilltro till sig själv då det inte är ovanligt att 

individer med känslor av ångest misstror sina egna förmågor gällande att hantera livets 

utmaningar (Wolfe, 2005, s. 206). Bandura, en förgrundsgestalt inom den kognitiva 

beteendevetenskapen, visar att self-efficacy som på svenska kan översättas till tron på sina egna 

förmågor, är en framgångsfaktor för att kunna hantera och minska ångest. Denna kan höjas 

genom att individen tar del av suggestioner och olika typer av imaginära tekniker som förstärker 

självförtroendet och synen på sig själv (Holdevici & Craciun, 2013). 

Ett sätt att aktivera klientens inre resurser var att i det inledande samtalet undersöka och               

förstärka klientens motivation för att göra förändringen, då motivation är en central faktor vid all               

form av terapi. Går klienten i terapi för någon annans skull finns det en risk att motivationen är                  

svag och att resultatet påverkas (Kase & Ledley, 2007, s. 63). Vid låg motivation är det därför                 

betydelsefullt att förstå dess bakomliggande anledningar. En aktivering av klientens motivation           

och inre resurser kan ske genom att terapeuten undersöker hur individen vill att framtiden ska se                

ut och även hur individens styrkor från olika delar av livet kan användas (Kase & Ledley, 2008).                 

Detta kan sedan användas i ett hypnotisk tillstånd för att både förstärka framtidsbilden och att               

inhämta de inre resurserna hos individen. Terapeut 3 skildrade denna process som:  

Framgångsfaktorer är ju också hur de skulle vilja att saker och ting var istället. Allt det  

här kan man ju använda i ett material för att bygga upp ett nytt scenario. Man kan skapa  

förväntningar, man kan skapa en ny bild där man, där det heter, etablera en belöning så att  

man ser kartan och man förstår att om jag tar det där steget så händer det där.  

Det är inte ovanligt att individer upplever fysiskt obehag i samband med ångest.             

Avslappning i ett hypnotisk tillstånd möjliggör att ångestfyllda individer aktiverar motsatsen till            

detta; resurser av lugn genom olika typer av fysisk och mental avslappning (Spiegel, 2016).              
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Detta hjälper individen att minska symtomen av ångesten (Alladin, 2016). Terapeut 4 redogjorde             

för detta: “Att slappna av och sova är ju en sak men att slappna av medveten på den nivån, det                    

tillståndet är ju raka motsatsen till ångest, så då får de uppleva något helt annat”. Genom att                 

klienten lär sig att slappna av och skapa en trygg inre plats, där hen själv kan aktivera inre                  

resurser, kan symtomen av ångest lindras (Alladin, 2008).  

Livsförändringar och livsträning. “Vart ska man lära sig att akta sig för elden, om inte vid  

elden?” Detta citat av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter användes av en terapeut för att 

inspirera klienter till förändring och mod, för att våga möta situationer som tidigare blivit 

undvikna. En anledning är att ångest ofta innehåller undvikande av situationer eller stimulin. 

Problemet med undvikande beteenden är av tre slag: de upprätthåller ångesten, individen får inte 

lära att den förväntade faran går att hantera och slutligen förlorar individen möjligheten att 

undersöka den underliggande betydelsen av ångesten (Wolfe, 2005, s. 118).  

    Ett sätt att hjälpa klienten att både känna sig trygg i nya situationer och att våga möta 

situationer som ger ångest är genom imaginär exponering. Detta kan ske både under terapeutiska 

sessioner och genom olika former av självhypnos. Självhypnos är ett sätt för individen att lära sig 

att använda det hypnotiska tillståndet för att skapa inre lugn, trygghet och träning på hur hen vill 

agera och känna i specifika situationer. Det har möjlighet att hjälpa individer att hantera 

eventuell ångest utanför terapisessionerna, skapa egentid, bygga lugn och förstärka sina egna inre 

resurser (Gerge, 2009). Flera informanter använde sig av individualiserade ljudinspelningar där 

individen fick träna både avslappning och att ta emot resursstärkande suggestioner av terapeuten. 

Genom att terapeutens egen röst används på inspelningen stärks även alliansen (Gerge, 2009, s. 

102).  

Golden (2012) beskriver att det är positivt att få individen att skapa egna inre bilder, istället 

för att använda standardbilder. Detta nämndes av flera informanter vilka återgav vikten av att 

använda klientens egna material och motivation; fokuset bör vara på att hjälpa individen att 

hantera och må bra i sin vardag. Genom denna typ av exponering får klienten träna mentalt på 

sina egna utmanande situationer och bygga upp självförtroende (Alladin, 2016) för att sedan 

träna på de situationer som hen tycker är svåra i verkligheten. Genom att individen tränar på 
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dessa kan nytt självförtroende, en bättre uppfattning om sin egen förmåga och ny inlärning ske 

(Wolfe, 2005).  

Ibland behöver individer genomföra större livsförändringar för att nå önskat resultat och av             

denna anledning, behöver terapeuten skaffa sig en bredare bild över klientens liv och det system               

hen befinner sig i. Att vara systemorienterad nämns som viktigt av Milton Erickson gällande att               

skapa goda resultat (Lankton, 2008). Terapeut 5 skildrade hur individer behöver förstå vilka             

livsfaktorer som upprätthåller ångesten och vilka övergripande livsförändringar som är positiva           

att göra:  

...de kanske måste fundera på om de ska byta jobb, eller om de ska lämna sin partner, och  

det är alltid lite svårare, för då krävs det någonting konkret, praktiskt att göra, vilket de  

inte alltid är beredda att göra, och då måste vi tala om för dem:”Vi kan göra ångesten  

bättre, men för att få bort den helt så måste kanske du skapa en konkret förändring i ditt  

liv”. 

Livsförändringar som handlar om mänskliga relationer kan kopplas samman med          

sociologiprofessorn Antonovskys koncept av känslan av sammanhang och det salutogena          

perspektivet. En komponent av detta är att individer mår bra av att känna ett sammanhang och ha                 

goda medmänskliga relationer (Nilsson, 2002). Dube, Felitti & Rishi (2013) beskriver att            

emotionellt stöd och vänskapliga relationer fungerar som ett hälsoskydd för de individer som har              

haft det svårt i barndomen. Även Wolfe (2005) nämner vikten av att stärka individen gällande att                

skapa autentiska relationer och terapeut 5 noterade att de klienter som delat med sig av sina                

upplevelser av terapin med vänner läkte snabbare. En uppgift efter sessionerna som Wolfe (2005,              

s. 211) rekommenderar är att uppmuntra individen att dela med sig av sina utmaningar med               

närstående. En bakomliggande anledning till detta är att personer med ångest inte sällan gömmer              

sina känslor för personer i sin närhet.  

Flera terapeuter uppmuntrade sina klienter till användning av metoder för välmående och 

“mentalt underhåll” såsom meditation, fysisk motion, energimetoder, medveten andning, 

självhypnos, yoga och promenader ute i naturen. Det är positivt att klienten rekommenderas att 

göra någonting som de tycker är roligt då detta ökar deras motivation att fortsätta med aktiviteten 

(Gerge, 2009, s. 103). Terapeut 8 berättade att vitt skilda aktiviteter såsom att lägga ett pussel 
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eller kampsport kan hjälpa individen att lära sig att vara i nuet och skapa lugn: “And things 

where you are forced to be mindful in a different way, so instead of Mindfulness “Big M”, I think 

any hobby that is interesting, even if it is a jigsaw puzzle distracts you and allows you to calm 

down”.  

Hofmann, Sawyer och Witt (2010) har genom en större metastudie visat på goda effekter 

av mindfulnessbaserade metoder, gällande att reducera ångestsymtom, då de hjälper individer att 

utveckla en accepterande relation gentemot sina egna interna kognitiva, emotionella och fysiska 

upplevelser. En underliggande orsak är att emotionellt välmående inte hänger samman med hur 

ofta en person upplever negativa emotioner, utan snarare på hur individen relaterar till dessa 

känslor när de uppkommer (Alladin, 2016). Ett mål är därför att få klienten att skapa ett lugnt 

och klokt sätt att respondera på olika stimuli istället för att automatisk reaktivitet sker. På detta 

sätt kan de skapa en annan relation med sina inre och yttre upplevelser (Alladin, 2016). Alladin 

(2016) beskriver även att metoder av kognitiv distansering, självreflektion kring sina värderingar 

samt tacksamhetsträning kan bidra till att hjälpa individer att minska känslor av ångest. 

Emotionell förståelse och läkning 

En framgångsfaktor som omtalades av studiens informanter var kraften hypnosterapi har för            

att hjälpa individer att skapa emotionell förståelse och läkning på ett djupare plan. Terapeut 1               

beskrev detta som: “...en förståelse av dig själv, i det undermedvetna kan bli otroligt kraftfulla               

och typ ändra saker monumentalt.” En anledning är att individen i det hypnotiska tillståndet har               

möjlighet att komma i djupare kontakt med sig själv, sitt undermedvetna och därigenom skapa              

kraftfulla förändringar genom imaginära tekniker, som skapar aktivering av känslor, inre bilder,            

kroppsliga sensationer och tankar (Lipton, 2010). Genom dessa kan individer förstå           

underliggande känslor, skapa nya inre perspektiv och resurser för läkning (Holdevici, 2013). 

Känslomässigt närmande och acceptans. En del av emotionell bearbetning och  

förståelse är att hjälpa individer att möta och acceptera sina känslor, då det är vanligt att 

individer med ångest skapar strategier, för att undvika att ta del av sin omgivning och av sina 

inre emotionella erfarenheter (Wolfe, 2005). Mötandet av känslorna kan ske i flera olika nivåer 

utifrån individens behov (Alladin, 2016). Genom fysisk och mental avslappning har individen 

möjlighet att bli mer uppmärksam på känslor och sensationer i kroppen, vilket kan bidra till att 
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hen bättre förstår sina egna upplevelser (Spiegel, 2016). Terapeut 4 beskrev detta som: “Att jag 

går in i ett avslappnat tillstånd där jag liksom slutar fly från känslan, för ju mer jag slappnar av 

desto mer känslor kommer upp, så jag möter ju känslorna där”. Terapeut 7 berättade hur hon 

med personer, med allvarlig ångest, ibland får “go back to basic” och börja med att göra dem 

medvetna om sina egna kroppssensationer:  

...då man har väldigt svårt att greppa om sina känslor, då börjar vi med det basala. När du  

sitter i stolen- hur känns stolen? Hur upplever du din sätesmuskulatur i stolen? Så att man  

börjar med att träna upp lyhördhet för kroppen.  

Genom att individen får möta och acceptera dessa smärtsamma känslor kan hen börja bygga              

ett nytt sätt att se på sig själv vilket kan att bidra till ökade känslor av upplevd självförmåga och                   

kontroll (Wolfe, 2005, s 178; Gerge, 2009). Ett sätt att öka individens känsla av kontroll var att                 

bryta ner ångesten till mindre bitar, en process som kallas partitioning. Vanliga sätt är att dela                

upp medvetandet genom olika typer av metoder, såsom genom olika ego-state tekniker (Gerge,             

2009). Terapeut 5 talade om detta som:  

Hotet blir inte okänt eller stort, utan man bryter ner det i delar, det är lite som man  

tänker ett monster, man får titta under sängen och upptäcka att det inte är något, så är  

det lite samma här, att man bryter ner det.  

Emotionell förlösning. Emotionell förlösning handlar om att hjälpa individen att förstå  

roten och uppkomsten till ångesten, även kallad det sårade jaget i Wolfes (2005) modell. Inom 

den hypnosterapeutiska traditionen är inre förlösning, såsom känslan av att gamla problem löses 

upp och möjligheter slår ut, beskriven som “the inner self healer” (Gerge, 2009, s.114).  

Wolfe (2005) visar på att inre kognitiv och emotionell bearbetning av negativa emotioner är              

en kärna, för att skapa läkning av det sårade jaget, då en intellektualiserad förståelse inte alltid är                 

tillräckligt för att skapa förändring. En central aspekt av emotionell bearbetning är att individens              

negativa emotioner kommer upp till ytan vilket möjliggör kognitiv omstrukturering (Wolfe,           

2005). Betydelsen av att förstå roten till ångestens uppkomst var någonting som nämndes av              

flera informanter i studien och terapeut 2 berättade om detta på följande sätt:  

Om man har en fobi för spindlar så kan man ta sig tillbaka till var det kom ifrån och genom  

terapi kan man skapa en bild av vad som egentligen hände. Det som skrämmer barnet då  
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har satt en energi som vi har reagerat på och varje gång vi kommer i närheten av en spindel  

kommer den igång. Men vi eliminerar den energin som finns kring händelsen i             

hypnosterapi.  

Får bort den energin. Då försvinner den kopplingen. 

Flertalet av informanterna ansåg att tidigare upplevelser, ofta som barn, var en bidragande             

faktor till att ångest etablerats och Wolfe (2005) öppnar upp för en bredare definition för vad                

som menas med trauma. Han beskriver trauma som en större eller mindre traumatisk känsla av               

otrygghet i en farlig värld vilket påverkat individens känsla av trygghet, självkänsla och upplevd              

förmåga negativt. Det är dock viktigt att komma ihåg att ångest kan ha många olika orsaker och                 

det är inte säkert att alla individer som upplever ångestkänslor har underliggande emotionella             

trauman (Alladin, 2016).  

Hur en individ ser på sig själv är många gånger rotad i omedvetna emotionella minnen som                

ofta uppkommit som barn. Stern (2000) refererat i Linden & Rutkowski (2013) beskriver att              

erfarenheten av interaktionen mellan spädbarn och föräldrar kan leda till generaliserade           

tolkningar, vilket kan skapa omedvetna föreställningar om det egna jaget och relationen till andra              

individer. Dessa internaliserade representationer är en slags inre arbetsmodell som påverkar           

individers beteende (Linden & Rutkowski, 2013). Ett sätt att hjälpa individer att förstå             

uppkomsten av dessa inre arbetsmodeller och det sårade jaget är genom att använda             

regressionsbaserade tekniker, vilket hjälper individen att komma i kontakt med underliggande           

emotionella minnen. Alladin (2016) beskriver fyra tekniker som användbara för att komma åt             

roten av det sårade jaget; direkta hypnotiska suggestioner av att komma ihåg kärnan av              

problemet, åldersregression, affektionsbron samt hypnotisk utforskande. Terapeut 5 beskriver         

hur hon arbetade med regressionsbaserade tekniker:  

….gå tillbaka, återuppleva, fast i en trygg situation, i terapi. Och därigenom sker skillnaden  

mellan det som var och det som är nu och se hur det som var, påverkat det som är nu. Men  

att hålla isär historien. Att se och förstå situationen som den var när ångesten etablerades.  

Förenklat förstås.  

Golden (1994) och flera av informanterna ansåg att regressionsbaserade tekniker var           

överlägsna. En anledning är att de kan skapa bearbetning av emotionella minnen som lagrats på               
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en mer undermedveten nivå. Detta har kraften att förändra meningen, som en individ ger till sig                

själv, genom att minnet integreras och neutraliseras (Gerge, 2009, s. 54). Det finns dock olika               

aspekter av detta att ta i beaktande och informanterna hade olika förhållningssätt gällande             

regressionsanvändning. Några använde det till stor del medan andra bara använde det vid             

specifika fall eller inte alls. Terapeut 6 berättade att hon inte ville att sina klienter skulle                

återuppleva obehagliga tillfällen: “I’m careful about regression because I really qualify if it is              

useful for the session, because I also feel sometimes it feel, when you do that, you are kind of                   

reliving that...”. Gerge (2009) beskriver en anledning till försiktighet av regression vara risken             

för att destabilisera klienten, då detta kan hända vid ett för tidigt användande av tekniker som                

syftar till att komma åt underliggande trauma. Det kan även finns en risk att individen inte delar                 

med sig av alla bitar till terapeuten för att skydda sig mot psykisk smärta. Både Alladin (2016)                 

och Wolfe (2005) beskriver att klienten i ett klinisk sammanhang bör ha stärkt sitt              

självförtroende, skapat en emotionell stabilisering samt en grad av kontroll över           

ångestsymtomen, innan processen av att läka det sårade jaget börjar, såsom genom en             

regressionsprocess.  

Ett sätt att skapa emotionell förlåtelse och förlösning är att låta individen föra dialog med               

dem, som skadat dem tidigare i livet och uttrycka de känslor som legat inombords. Detta bidrar                

till förlåtelse av både andra och sig själv (Gerge, 2009, s. 109). Terapeut 3 beskrev detta som:  

...syftet med att vi gör en regression, det är ju inte att vi ska återuppleva det jobbiga. Utan  

det är för att vi ska ha en förståelse och därmed en kärlek, så att vi kan släppa det. Och  

förlåta. Det är ju en förlåtelseprocess…  

Nya perspektiv. Flera informanter nämnde hypnosterapi som ett effektivt verktyg för att ge  

klienter nya perspektiv och förståelse om sig själv. En anledning till betydelsen av detta är att 

individer med ångest ofta omedvetet gör en rad tankefel, såsom att ha katastrofala tankar om sig 

själv. Det är därför betydelsefullt att individen ges en möjlighet att undersöka synen på sig själv 

och giltigheten över dessa föreställningar. Några informanter använde metoder från kognitiv 

beteendeterapi för att hjälpa klienten att identifiera tankefällor och skapa alternativa tolkningar 

av sig själv och sin omvärld. Detta nämns även av Alladin (2016), som skrivit flera böcker i 

temat kognitiv hypnosterapi, vilken kombinerar metoder från KBT med hypnosterapi.  
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Linden och Rutkowski (2013) beskriver ett kännetecken av god återhämtningsförmåga vara, 

att individer använder ett perspektiv som är gynnsamt för dem själva, vilket skapar ny typer av 

lärande och insikter (Linden & Rutkowski, 2013). Vad det gäller att bearbeta emotionella 

negativa minnen bör fokus vara på att skapa en annan tolkning av det som skett samt acceptans, 

då detta är lättare än att glömma bort ett minne. Lieberei och Linden i Linden och Rutkowski 

(2013) likställer processen att glömma bort ett minne i tre steg. Det första steget är att individen 

har en önskan att glömma bort minnet. Det andra steget att ingen träning av minnet sker och det 

tredje är att individen hanterar minnet på ett avslappnat sätt. Desto oftare en person kommer ihåg 

någonting, desto lättare är det för minnena att återaktiveras. Detta har visat sig vara problematisk 

efter katastrofer, då det finns studier som visar att personer som berättade om sina minnen hade 

högre grad av posttraumatisk stress än de som inte berättat om det som de upplevt (Lieberei & 

Linden, 2013). Målet av att komma ihåg utan att återuppleva smärtsamma känslor, kan ske 

genom att minnet av händelsen får en annan mening, så att den förlorar den nuvarande 

emotionella energin och relevansen. Acceptans av känslor och det egna jaget på ett vänligare sätt 

(Wolf, 2005, s. 117) bidrar till att bygga nya perspektiv och inre arbetsprogram (Spiegel, 2016; 

Taubner, 2013).  

Nya perspektiv kan skapas genom att individen får tillgång till både ett mikro- och 

makroperspektiv om sig själv i det hypnotiska tillståndet (Alladin, 2016). Även historier och 

metaforer kan användas för att hjälpa klienten att komma åt sitt inre och ändra tolkningen av sig 

själv (Gerge, 2009). Terapeut 7 talade om vikten av att klienten kommer fram till dessa nya 

insikter själv: 

“Jag kan t.ex. sitta här och säga till patienten (...), “Du tänker för mkt, det är därför du blir  

så här”. Det har ingen effekt för patienten men om patienten själv kommer dit: “Ja just det,  

det jag lägger för mig arbete av att analysera, det är ju därför jag kanske mår dåligt i  

stunder”. Och när patienterna själva kommer dit, då kan det ha en inverkan på patienten.  

Diskussion 

Diskussion utifrån tidigare teorier 

Hypnos är ett ord som många fortfarande sammankopplar till mystik och att förlora             

kontrollen. Det är därför av vikt av att lyfta fram de goda resultat som hypnosterapi kan bidra till                  
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i en rad områden. Nyligen kom metastudien av Valentine et. al (2019) ut, vilket visar på att                 

hypnosterapi är en effektiv metod för att minska ångest. Denna studie går dock inte in på                

specifika faktorer, som bidrar till dess resultat och av denna anledning är det betydelsefullt att               

undersöka hypnosterapeuters egna erfarenheter av framgångsfaktorer för att hjälpa individer att           

minska ångestkänslor.  

Denna uppsats identifierar tre övergripande teman av framgångsfaktorer: terapeutisk allians,          

förändringsbenägenhet samt emotionell förståelse och läkning. Studien visar på fördelarna av att            

ha ett holistisk tänkande då framgångsfaktorerna interagerar med varandra och täcker in ett stort              

område. Detta går i linje med Wolfes (2005) integrativa modell vilken adresserar fyra vanliga              

dimensioner av ångest: beteende, kognition, emotion samt interpersonella relationer. En          

anledning till holistiskt tänkande är enligt Wolfe (2005) att enskilda terapeutiska inriktningar är             

otillräckliga, för att hjälpa individer att nå hållbara resultat, eftersom de vanligen enbart             

fokuserar på en dimension av problemet.  

Specifika mål i Wolfes (2005) integrativa modell för ångest är att hjälpa individen att              

reducera symtomen, få nya perspektiv, ändra sitt försvar mot smärtsamma uppfattningar om sig             

själv, samt det allra viktigaste; att läka det sårade jaget. För att göra detta beskriver Wolfe (2005)                 

vikten av en god terapeutisk allians och detta nämns också av informanterna i studierna. Denna               

kategori kan delas in i två underkategorier: personliga egenskaper hos terupeuten samt            

tillitsbyggande samtalskomponenter.  

En utgångspunkt i Wolfes (2005) integrativa modell är att det inte är tillräckligt att enbart               

minska symtomen av ångest för att skapa hållbara förändringar, då ångest är mer än själva               

symtomen. Han beskriver att ångest kommer från det sårade jaget och upprätthålls av mentala              

försvarsstrategier, vilka har målet att få individen att undvika den ursprungliga smärtan. Det är              

vanligt att det sårade jaget har uppkommit genom händelser som skett i barndomen. Det ultimata               

målet i Wolfes (2005) integrativa modell är därför att ångestfyllda individer får bättre förståelse              

om den underliggande anledningen till ångesten och läker de inre sår som bidrar till den. När                

detta sker kan varaktigt välmående skapas.  

Kategorin emotionell förståelse och läkning går hand i hand med Wolfes (2005) modell om              

det sårade jaget, då den fokuserar på att låta individer med ångest möta och acceptera sina                
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känslor, uppleva emotionell förlösning samt skapa nya perspektiv om sig själva genom att förstå              

den underliggande orsaken till ångesten. Det hypnotiska tillståndet hjälper individer att bättre            

komma i kontakt med sina känslor och undermedvetna minnen och på detta vis öppna upp för                

kraftfull förändring och läkning av det sårade jaget. Detta kan ske via olika typer av               

regressionsmetoder.  

I ett klinisk sammanhang beskriver Wolfe (2005) att det är viktigt att först hjälpa individer               

att minska sina ångestsymtom och bygga god terapeutisk allians, innan processen av läkning av              

det sårade jaget sker. Bland informanterna fanns olika uppfattningar kring processen och nyttan             

av att gå tillbaka och undersöka tidigare upplevelser genom regressionsmetoder. Vissa terapeuter            

hade stort fokus på detta, medan andra föredrog att istället fokusera på framtiden. Golden (2012)               

beskriver regressionsbaserade tekniker vara en av de mest kraftfulla hypnotiska teknikerna.           

Användningen av regression innehåller dock flera olika aspekter då Gerge (2009) pratar om             

risken av att destabilisera klienten när regression sker för tidigt. Neurovetenskaplig forskning            

kring hur det mänskliga minnet fungerar, visar på vikten av att individer skapar nya tolkningar               

och förståelser av emotionella upplevelser, istället för att ha målet att glömma bort det som hänt.                

Sker inte nya tolkningar kan minnen istället bli förstärkta (Linden & Rutkowski, 2013).  

Praktiska implikationer 

Ända sedan det moderna användandet av hypnos har hypnotisk mottaglighet diskuterats.           

Vikten av hypnotisk mottaglighet är någonting som få av informanterna ser som en             

framgångsfaktor i sig själv. De nämner istället förändringsbenägenhet, dvs. motivation för att            

skapa förändring hos sig själv, som mer betydelsefull. Detta går i linje med Wolfes (2005) teorier                

då han beskriver att motivation, tillit och villighet bidrar till att individen vågar öppna upp               

undanträngda känslor, som sedan kan leda till nya perspektiv och emotionell inre läkning av det               

sårade jaget. Förändringsbenägenhet och dess positiva effekter för goda terapeutiska resultat bör            

spridas, då det kan finnas personer, som undviker hypnosterapi med anledning att de inte              

upplever sig själv vara hypnotisk mottagliga. Det är även positivt för terapeuter att se hypnotisk               

mottaglighet utifrån ett större perspektiv, vilket innehåller mottaglighet för förändring.  

En individs förändringsbenägenhet kan stärkas genom att terapeuten har ett individanpassat           

förhållningssätt, aktiverar klientens inre resurser och stöttar individen att agera annorlunda i sitt             
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liv, såsom att reflektera över sin mentala karta, öppna för sina känslor och skapa handlingskraft i                

livet. Ny inlärning sker även när individen tränar på utmanande situationer då ångestkänslor             

upprättshålls av undvikande betenden. Detta går i linje med en central komponent i kognitiv              

beteendeterapi vilket handlar om exponering (Alladin, 2016). Tillsammans med aktiviteter som           

hjälper individen att vara närvarande, bygga sociala relationer samt stärka sin kropp kan             

individens balans i livet öka. Även mindfulnessbaserade metoder är att rekommendera då de             

bidrar till att skapa lugn och långsiktigt underhåll av det inre systemet. Avslappningsträning av              

olika former beskrivs av flertalet av informanterna som en specifikt användbar metod, som             

fungerar som en motvikt till känslor av ångest i kroppen.  

Metodologisk diskussion 

En metodologisk utmaning med studien, är dess breda definition av ångest, såsom att den              

kan vara både beskrivningen av en känsla och en diagnos. Den återfinns även tillsammans med               

många olika typer av psykiatriska diagnoser. Denna uppsats definierar ångest som en känsla av              

“inre oro”, utan att den behöver ingå i en klinisk diagnos. Att ångest kan betyda flera saker och                  

vara på olika nivåer kan leda till möjlig begreppsförvirring. Då majoriteten av den vetenskapliga              

litteraturen fokuserar på ångest i ett klinisk sammanhang har denna använts för att bygga upp               

uppsatsens teoretiska bas. Denna har sedan använts tillsammans med informanternas egna           

synsätt, gällande framgångsfaktorer, för att minska det som de definierar som ångest.  

En angränsande metodologisk utmaning är kombinationen av informanter med ett kliniskt           

och icke-kliniskt perspektiv. Detta hade kunnat bidra till ett spretigt resultat utifall att distinkta              

skillnader i framgångsfaktorerna hade uppmärksammats, mellan de två grupperna. Detta har           

dock inte skett och många av de identifierade framgångsfaktorerna återfinns bland bägge            

grupperna. Då uppsatsen har ett mer övergripande perspektiv har den inte undersökt            

hypnosterapeutiska arbetssätt och processer på detaljnivå. Det är möjligt att dessa skiljer sig åt i               

olika typer av verksamheter.  

Framtida forskning 

Denna studie visar på betydelsen av ett holistisk förhållningssätt. Detta går hand i hand med               

Wolfes (2005) integrativa teori och med tidigare studier (Kirsch et. al, 1995; Valentine et. al,               

2019; Alladin, 2016), som visar på goda effekter av att kombinera hypnosterapi med andra              
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metoder för att hjälpa individer att skapa välmående. Framtida forskning bör i större utsträckning              

undersöka och utvärdera effekterna av hypnosterapi i kombination av andra terapeutiska           

inriktningar. Detta kan bidra till ett ökat integrativt terapeutisk arbetssätt och även till att              

allmänheten blir mer positivt inställd till hypnosterapi.  

Ett annat närliggande fokusområde för framtida forskning är att mer i detalj gå in och               

undersöka effekten av olika hypnosterapeutiska verktyg och metoder, såsom skillnaden av att            

använda regressionsbaserade tekniker jämfört med suggestionsterapi, för att minska ångest. Detta           

är betydelsefullt att undersöka då hypnosterapi består av en rad tekniker och metoder, vilket kan               

ge olika typer av resultat. Det kan även användas för att undersöka hur läkning av det sårade                 

jaget påverkar individers ångestkänslor. Avslutningsvis, är det i hypnotisk metaforisk anda           

möjligt att beskriva detta som: Precis som ett frö behöver vattnas för att växas kan framtida                

forskning skörda insikter om hur hypnosterapi kan läka hjärtats inre sår och skapa trygga rötter,               

rustade för alla väder. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Hej! Mitt namn är Sofia och jag är väldigt glad att du vill ställa upp på en intervju som handlar                    

om att undersöka goda metoder och tillvägagångssätt för att minska ångest med hjälp av              

hypnosterapi som terapeutisk behandling. Jag läser nu en kandidatkurs i psykologi hos            

Linneuniversitet och har själv upplevt goda effekter av hypnosterapi. Av denna anledning har jag              

valt att fokusera på just hypnosterapi för denna uppgift.  

Den frågeställningar min uppsats ämnar att svara på är:  

“Vilka framgångsfaktorer finns för att minska ångest med hjälp av hypnosterapi och            

hypnoteurupetiska verktyg?” Med framgångsfaktorer menar jag tillvägagångssätt, metoder, och         

verktyg. Kort sagt små eller stora faktorer som skapar framgång.  

Jag är intresserad av dina synpunkter, upplevelser och lärdomar som du fått genom att arbeta               

med klienter. Din medverkan är naturligtvis frivillig och du kan avbryta intervjun när som helst.               

Dina kontaktuppgifter tar vi bort när vi har genomfört alla intervjuerna och dina svar kommer att                

behandlas också att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Ditt namn kommer inte användas inte                

skrivas ut i studien. Jag beräknar att intervjun tar ungefär 60 minuter. Jag kommer ställa ungefär                

18 frågor och ibland kan det hända att jag ställer en följdfråga på någonting du sagt. Såsom jag                  

tidigare nämnt kommer jag spela in intervjun för att kunna transkribera materialet. När det är               

transkriberat kommer filen tas bort. Är detta okej med dig?  

Har du några frågor innan vi börjar?  

Fråga 1: Vad är hypnos för dig?  

Fråga 2: Vad är hypnosterapi för dig?  

Fråga 3: Hur skulle du beskriva ångest?  

Fråga 4: Hur beskriver vanligen de klienter som kommer till dig sin ångest?  

Fråga 5: Vad skulle du säga är de underliggande orsakerna till ångest baserat på dina 

erfarenheter?  
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Fråga 6: Vad finns det för anledningar till varför hypnosterapi fungerar bra för att minska 

ångest?  

Fråga 7: Hur kom det sig att du började jobba inom området hypnosterapi?  

Fråga 8: Vilka framgångsfaktorer innan själva sessionen finns det för att hjälpa personer att 

minska sin ångest med hjälp av hypnosterapi?  

Fråga 9: Vilka framgångsfaktorer under själva sessionen finns det för att hjälpa personer att 

minska sin ångest med hjälp av hypnosterapi?  

Fråga 10: Vilka framgångsfaktorer efter själva sessionen finns det för att hjälpa personer att 

minska sin ångest med hjälp av hypnosterapi?  

Fråga 11: Vad är kännetecken på bra hypnosterapeut?  

Fråga 12: Märker du någon skillnad på personer som minskat sin ångest genom dina sessioner 

och de som inte varit lika framgångsrika? Om ja, vad beror det på skulle du säga?  

Fråga 13:  Vilket tips har du till personer som arbetar med att minska sin ångest?  

Fråga 14: Finns det metoder som du finner lämpliga att kombinera hypnosterapi med?  

Fråga 15: Finns det klienter som inte är lämpliga att använda hypnosterapi med?  

Fråga 16: Hur viktigt är hypnotisk mottaglighet för att skapa goda resultat?  

Fråga 17: Vad är det roligaste och det svåraste med ditt jobb? 

Fråga 18: Har du någon annan insikt gällande om hur hypnosterapi bäst kan användas för att 

hjälpa individer att minska sin ångest som du vill dela med dig av?  
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Bilaga 2, Intervju guide på engelska 

My name is Sofia and I am very happy that you want to be part of this interview, which is 

exploring success factors to reduce anxiety with the help of hypnotherapy. I am studying a 

bachelor degree course in psychology at Linnaeus University, Sweden and I have experienced 

the good effects of hypnotherapy myself.  

 

The question my thesis aims to answer is: 

"What success factors are there to reduce anxiety with the help of hypnotherapy?" By success 

factors, I mean approaches, methods and tools. In short, small or large factors that create success. 

 

I am interested in your views, experiences and lessons learned by working with clients. Your 

participation is voluntary and you can stop the interview at any time. I will delete your contact 

information after I have done all the interviews and your responses will be processed so that 

unauthorized persons cannot access them. Your name will not be used in the study, it is based on 

anonymity. I expect the interview to take between 40-60 minutes. I will ask about 18 questions 

and sometimes I might ask a follow up question. As I mentioned before, I will record the 

interview in order to be able to transcribe the material. Once it is transcribed it will be deleted. Is 

this fine with you? 

 

Do you have any questions before we start? 

 

Question 1: How would you describe hypnosis? 

Question 2: How would you describe hypnotherapy? 

Question 3: How would you describe anxiety?  

Question 4: How does your clients commonly describe their anxiety? 

Question 5: What would you say are the underlying causes of anxiety based on your 

experiences? 

Question 6: Why is hypnotherapy an efficient method to reduce anxiety? 

Question 7: How come you started to work in the area of hypnotherapy?  
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Question 8: What success factors can be found before the session in order to help individuals to 

reduce anxiety?  

Question 9: What success factors can be found during the session in order to help individuals to 

reduce anxiety?  

Question 10: What success factors can be found after the session in order to help individuals to 

reduce anxiety?  

Question 11: What are characteristics of a good hypnotherapist?  

Question 12: Have you noticed a difference between individuals who manage to reduce their 

anxiety and those who don’t? What have you noticed? 

Question 13: What advice would you give to people who are trying to overcome their anxiety? 

Question 14: Do you find other methods useful to use in combination with hypnotherapy?  

Question 15: In your opinion, are their clients with anxiety that are not suitable to use 

hypnotherapy with?  

Question 16: How important is hypnotic suggestibility for creation of good results according to 

you? 

Question 17: What is the easiest and the most difficult thing about your job?  

Question 18: What more insights do you to share when it comes to success factors in order to 

reduce anxiety? 

 

 

 

39 


