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Sammanfattning/abstract 

Inledning: Psykodynamisk parterapi handlar om interaktion mellan tre personer. 

Möten som syftar till förändring i samspel och att finna ny förståelse för varandras 

livsberättelse. Syftet med detta arbete var att undersöka psykodynamiska 

parterapeuters upplevelser och erfarenheter av förändring i parterapi.  

Frågeställningar: Vilka terapeutiska egenskaper är av betydelse för mötet i 

parterapin?  

Vilka terapeutiska egenskaper påverkar att parrelationens samspel förändras?  

Vilka möjligheter och svårigheter ställs en parterapeut inför?    

Metod: Fem terapeuter intervjuades utifrån en kvalitativ metod och en tematisk 

metod användes i analysen.  

Resultat: Det intersubjektiva mötet mellan terapeut och par var av betydelse för 

förändringsarbetet i psykodynamisk parterapi. Personlig hållning och receptiv 

förmåga att uppfatta kommunikativ allians skapade ett terapeutiskt rum där 

accepterande av olikheter och förmåga att stå ut med motsatser utvecklades. 

 
Diskussion: Den terapeutiska ramen, och informanternas simultanförmåga att 

upprätta och bevaka allians, var faktorer av särskild betydelse för parterapins tre 

parallellt pågående relationer. Informanternas samtidiga förmåga att uppfatta och 

undersöka kommunikativ allians var en faktor som påverkade den terapeutiska 

relationen positivt. 

Informanterna skapade sådana samspel att parets engagemang ökade. Genom att 

vara personliga och använda sig av primärt mjuka känslor engagerades paret till att 

vara personliga och nå djupare känslomässiga upplevelser. Dessa intersubjektiva 

möten ledde till en förändrad relation med tryggare emotionella band och en ökad 

psykisk närhet.    

 

Nyckelord: psykodynamisk parterapi, terapeutiska egenskaper, intersubjektivitet, 

kommunikativ allians, förändring 
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Introduction: Psychodynamic couple therapy is about the interaction in between 

three people. Meetings which aim to change the interaction and find new 

understanding of each other’s life experiences. The purpose of this study was to 

analyse psychotherapists’ understanding and experience of changes in couple 

therapy.  

 

Topics of Discussion: Which therapeutic factors are relevant for couple 

therapy?  Which therapeutic factors affect the interaction of the couple?  What 

benefits or difficulties is a therapist posed to? 

 

Method: Five therapists were interviewed with respect to both qualitive and 

thematic methods. 

 

Conclusion: The intersubjective interaction between therapist and couples has 

relevance for implementing changes in psychodynamic couple therapy. Personal 

attitude and receptive ability to perceive communicative alliance created through a 

therapeutic environment in which acceptance of inequalities and difference of 

opinions was developed. 

 

Discussion: The therapeutic framework, and the informants’ simultaneous ability 

to establish and monitor the alliance, were factors of particular significance for the 

three parallel ongoing relationships of the couple therapy. The informants’ 

simultaneous ability to perceive and investigate communicative alliance was a 

factor that positively affected the therapeutic relationship.    

The therapists´ application of such interactions increased the couple's engagement 

in the therapy. By being personal and making use of primarily soft emotions, the 

couple became more open and were able to reach deeper emotional experiences. 

These intersubjective meetings led to a changed relationship with more secure 

emotional ties and an increased psychological presence. 

Keywords: psychodynamic couple therapy, therapeutic factors, intersubjectivity, 

communicative alliance, changes 
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1 Inledning 
 
Psykodynamisk parterapi handlar om interaktion mellan tre personer. Möten som 

syftar till förändring i samspel och att finna ny förståelse för varandras 

livsberättelse. I några av dessa möten uppstår en förunderlig känsla av att 

någonting stort har skett. Plötsligt möts och hålls blickar kvar, anletsdrag mjuknar 

och stämningen kan beskrivas som varm. Någonting har förändrats och någonting 

annat har just blivit till. Just i detta ögonblick har allt berättande, förklarande och 

”förstå-sig-påande” utökats med en faktisk handling förenad med känsla; de båda i 

paret delar en erfarenhet av att se varandra djupt i ögonen och andas in den känsla 

som uppstår. Det är inte längre bara tre personer som sitter i samma rum och tar 

del av berättelser och förklaringar. De delar upplevelsen och erfarenheten av att i 

varandras närvaro erfara en känsla av förändring.  

Utifrån en egen erfarenhet att som terapeut ha upplevt denna känsla av förändring 

ville jag i detta arbete fokusera på: 

Vad är det som uppstår mellan par och terapeut? Vad krävs för att det ska vara 

möjligt? Och hur påverkar det parrelationen? Går det ens att skildra utan att 

känslan går lika förlorad som en fotograferad solnedgång? 

Föreställningen är att parterapin behöver vara personlig, det vill säga subjektiv och 

kreativ. För att så ska kunna ske krävs en öppen mottaglighet, ett psykets 

mellanrum, i ett terapeutiskt rum som erbjuder möjlighet till närhet och distans, lek 

och allvar i ett förtroligt växelspel. 

2 Teoretisk bakgrund 

För att förstå parterapi och dess utveckling behöver det individuella förstås. Tre 

människor med var sitt sätt att fungera och relatera, möts i en situation där två av 

dem vill arbeta med sin relation och den tredje förväntas kunna vara till hjälp i 

detta arbete. För att det känslomässigt svåra ska kunna berättas och terapeutens 

kunskap ska kunna tas emot så behöver miljön vara trygg. Med miljön menas här 

terapeuten och det psykoterapeutiska rum man möts i. 
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2.1 Terapeuten 

Den teoretiska grunden för studien är den psykodynamiska teoribildningen och 

fokus har valts att riktas mot terapeutiska faktorer, egenskaper hos terapeuten, 

som bidrar till förändring i den parterapeutiska relationen.  

Det finns många tankar om att den psykoterapeutiska relationen i sig har en 

förändrande effekt. Empirisk forskning, bland andra Millers, (et., al 2010) studie 

har granskat underliggande faktorer, s.k. terapeutiska faktorer (eller ”common 

factors”), som är av betydelse för psykoterapi. Till dessa faktorer räknas 

terapeutens förmåga att relatera och vara empatisk, samt att med professionell 

kunskap och erfarenhet ha ideal och attityder av respektfull karaktär (Bergin & 

Lambert, 2013). Holmqvist (2007) lyfter andra aspekter och menar att 

behandlingsallians, engagemang och motivation hos både klient och terapeut har 

betydelse för utfallet. Författaren för även fram tankar om att den känslomässiga 

och reflekterande stämning som terapeuten kan erbjuda påverkar 

behandlingsresultatet positivt (Holmqvist, 2007). 

Terapeuten arbetssätt kan sägas motsvara den primära omsorgspersonens hållande 

omvårdnad (Winnicott, 2003) och uttrycks genom den analytiska situationen; 

tiden, rummet och en närvarande terapeut (Winnicott, 2003). Sammantaget utgör 

dessa grunden till utformandet av ett övergångsområde, det kreativa, potentiella 

mellanrum som bör finnas mellan klient och terapeut (Winnicott, 1981).  

 

2.2 Terapeuten och parterapi 

Paret bär med sig erfarenheter av interpersonella känslor färgade av mönster från 

tidiga viktiga relationer. Betydelsen av tidiga relationers påverkan har formulerats 

av Bowlby (1994) som beskriver hur grunden till våra föreställningar om oss själva 

formas tidigt, och styrs av inre erfarenheter som skapats i samspelet mellan oss 

och våra omsorgspersoner. Minnen av hur, och om, var och en som barn fann sin 

väg till kärlek, och minnen av hur var och en som barn hanterade konflikter och 

förluster, blir till ett implicit, underförstått, relationellt vetande (Warren, 2006). Ett 
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vetande som inte är direkt medvetet, eftersom det inte tidigare har behövt 

uttryckas i ord, och med det därför är icke-symboliserat (Stern, 2005).  

I en samtidig rörelse av att både läsa av paret och presentera sig själv träder 

terapeuten in i ett explicit kreativt förhållningssätt, vilket här kan ses som 

terapeutens verbala och känslomässiga uttryck; med röst och ordval visar 

terapeuten paret tillrätta i den terapeutiska situationen och förmedlar på så sätt en 

vänlighet och omsorg (Gullestad & Killingmo, 2011). Terapeutens acceptans och 

empati, i kombination med emotionell närvaro och fallenhet till att 

uppmärksamma känslomässiga reaktioner, är viktiga faktorer som möjliggör ett 

tryggt utforskande (Johnson, 2004). Terapeutens förmåga att skapa en trygg allians 

är en särskilt betydelsefull faktor i parterapi med dess tre relationer (Johnson, 

2004), liksom terapeutens förmåga att aktivt lyssna, och undersöka aktuell 

situation utan att bli rädd för den historia som berättas (Gullestad & Killingmo, 

2011). Winnicott (2003) belyser hur det gemensamma fält som skapas mellan 

parterapeut och klient blir till ett utrymme där den inre och yttre verkligheten 

möts och hålls isär, och där förmågan att acceptera olikheter, och stå ut med 

motsatser kan tränas Winnicott, 2003).  

2.3 Intersubjektivitet - intersubjektivt motivationssystem 

Utvecklingen av mänsklig subjektivitet, intersubjektivitet och mentalisering sker 

inom ramen för en anknytningsrelation (Fonagy et al., 2007). Intersubjektivitet 

förklarar Stern (2005) som en särskild typ av psykisk kontakt som innebär en 

ömsesidigt delad upplevelse av att förstå den andre (Stern, 2005). Fonagy (et. al., 

2007) menar att intersubjektivitet grundas i det affektiva samspel som sker mellan 

barn och omsorgsperson genom det informationsutbyte av kroppshållning, gester, 

röstmelodi och tonfall som sker. Omsorgspersonen hjälper barnet att förstå sig 

själv och sina känslor genom att mentalisera, dvs. identifiera, modulera och 

uttrycka barnets grundläggande affekter (Fonagy et al., 2007). Ur en trygg 

anknytning och med omsorgspersonens förmåga att reglera barnets affekter, 

utvecklas barnets mentaliseringsförmåga, dvs. egna och andras handlingar blir 

begripliga i förståelsen av att det finns bakomliggande mentala avsikter. 



 
 

7 (34) 
 

 

Förståelsen kan vara explicit eller implicit, dvs. mer eller mindre uttalad, eller 

outtalad, för både en själv och andra. Som en förutsättning för mentalisering finns 

dock att hantera osäkerheten; det går inte helt säkert att säga vad som pågår inom 

någon annan. Mentaliseringsförmågan deaktiveras vid yttre fara eller hot, t ex hot 

om separation som skapar rädsla och andra negativa känslor (Fonagy et al., 2007).  

I vad Stern (2005) kallar ett intersubjektivt fält, ett fält som också kan liknas vid 

vad Winnicott (1981) benämner mellanrummet, sker det känslomässiga mötet där 

två, eller fler, delar kunskap om, och bekräftar arten av deras aktuella relation 

(Stern, 2005). Förälskelsen ser dock Stern (2005) som ett specialfall gällande 

psykisk organisation, eftersom den får så många skilda beteenden, känslor och 

tankar att föras samman till en helhet. Alla beteenden analyseras omedvetet i ett 

försök att förstå vad som kan försiggå i den andres inre, för att se om det finns 

möjlighet till någon form av gemensamt delande av upplevelsen, en 

intersubjektivitet som när den bekräftas blir till ett intersubjektivt medvetande 

(Stern, 2005). Stern (2005) anser att den psykiska närhet som skapas av en 

intersubjektiv upplevelse skiljer sig från de fysiska och sexuella band som vi har till 

andra, och även skiljer sig från det anknytningsband (Bowlby, 1994) som barnet 

har till sin omsorgsperson. Stern (2005) menar att det av Bowlby (1994) beskrivna 

anknytningssystemet visserligen skapar en fysisk närhet och trygghet, men det 

skapar inte nödvändigtvis en psykisk intimitet eller en psykisk närhet. För det 

krävs intersubjektivitet, vars motivationssystem reglerar två motsatta poler; 

behovet av psykisk samhörighet och behovet av psykisk ensamhet. Mellan dessa 

två poler finns en punkt av välbefinnande som skapar känslor av närhet och 

samhörighet. Var punkten för välbefinnande finns beror dels på den 

gemensamma historien fram till det ögonblicket, och förmågan att finjustera och 

förhandla om situationen (Stern, 2005).  

2.4 Förändring 

Enligt Stern (2005) kan behovet av intersubjektivitet vara lika grundläggande som 

vårt behov av anknytning och sexualitet. När dess två motsatta poler, behovet av 

psykisk närhet kontra behovet av psykisk ensamhet, klargörs av terapeuten kan en 
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intentional oklarhet uppstå i det intersubjektiva fältet med följd att ångestnivån 

kan stiga inom både terapeut och par. Ett exempel på vad Stern (2005) kallar ett 

affektivt laddat nuögonblick, där upplevelsen av hot ifrågasätter den nuvarande 

terapeutiska relationen och leder till en kris som måste lösas. Förändring av ett 

nuögonblick sker i form av vad Stern (2005) benämner mötesögonblick. Dvs. 

terapeuten reagerar med affektiv respons, speglar, inte nödvändigtvis tillsammans 

med en tolkning, vilket medför att de två i paret upplever sig vara förstådda av 

terapeuten. Stern (2005) betonar att det är upplevelsen i sig, inte meningen, som 

leder till förändring. En intersubjektiv medvetenhet uppstår, den form av 

medvetenhet som uppstår när en återkopplingsslinga skapas mellan en upplevd 

erfarenhet, och erfarenheten av att den andre erfar min erfarenhet (Stern, 2005). 

Med den upplevelsen kan det intersubjektiva fältet omorganiseras och den 

parterapeutiska relationen gå vidare och utforska nya områden tillsammans (Stern, 

2005). 

På samma sätt som omsorgspersonen hjälper barnet att möta det okända 

(Winnicott, 1981) kan terapeuten klarifiera och medvetandegöra parets mönster av 

samspel och dess bakomliggande primära känslor och behov (Stern, 2005). Stern 

(2005) menar att parets delade insikt om hur var och ens historia av sårbarheter 

upprepar sig i den vuxna kärleksrelationen, skapar en intersubjektiv förståelse som 

ökar psykisk närhet (Stern, 2005). Förändringen består i att den tidigare relationen 

framstår i ett annat ljus där till synes oförklarliga symtom och känslotillstånd blir 

förklarliga varvid insikt skapas (Killingmo & Gullestad, 2011).  

 

Via terapeutens jagstödjande arbete kan klienten hävda individuella kunskaper, 

och med det uppleva känslan att existera som en självständig person (Winnicott, 

1993). Insikt om, och upplevd erfarenhet av att kunna påverka förändrar 

självupplevelsen vilket skapar en inneboende koppling mellan upplevelse och 

beteendeförändring (Gullestad & Killingmo, 2011). Det vanligtvis automatiska 

sättet att ”ta in” sin omgivning blir nu istället till något som individen kan 

reflektera över och förhålla sig till (Winnicott, 2003). Med terapeutens hjälpande 

interventioner kan var och en i paret ta ansvar för sin del i samspelsmönstret, och 
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tillsammans bryta sitt negativa samspel, vilket ökar känslan av trygghet och ger 

hopp om relationen (Johnson, 2008). 

 

3 Tidigare forskning 

Databaserna Psycinfo, Psychoananalytic Electronic Publishing samt PubMed har 

använts för att söka tidigare forskning. Sökorden som kombinerats på varierande 

vis har varit: psychodynamic, psycoanalysis couple therapy, therapeutic factors, 

change. 

 

3.1 Parterapins historia 

Parterapins historia, kan sägas börja under 1930-talet. I denna början kan parterapi 

beskrivas som en individuell terapi med två och med en teori förankrad i 

psykoanalytiskt tänkande (Gurman & Fraenkel, 2002). Under följande decennier 

började terapeuten som rollmodell få ökad betydelse för parterapins utveckling 

(Satir 1967). Och senare kom Bowen (1985), utifrån ett familjesystemteoretiskt 

perspektiv, att poängtera differentiering av självet, att individen markerar sin särart 

och relativa självständighet, och därmed kom projektioner att vara i fokus i 

parterapin (Bowen 1985).   

3.2 Empiriska vetenskapliga studier 

Bergin & Lambert (2013) granskar forskning gällande par- och familjeterapi gjorda 

mellan åren 2003 och 2010, i syfte att tillhandahålla såväl vetenskaplig som klinisk 

användbarhet. Granskningen bygger på stickprov av studier och belyser bland 

annat effekten av specifika par- och familjeterapi-interventioner, dvs. av 

terapeuten riktade gensvar i syfte att positivt påverka interaktionen. Hållbarhet 

baseras på användandet av ”Agency for Healthcare Research and the Effective 

Health-Care Program” (AHRQ; Owens et al., 2010) (Bergin & Lambert, 2013). 

Resultat i granskningen (Bergin & Lambert, 2013) gav att forskning gällande par- 

och familjeterapi växlat fokus från terapeutiska metoder till att intressera sig för 

specifika metoder som fokuserar på samspelet mellan terapeut och par. De 

hänvisar bland annat till Seedall, Sprenkle och Lebow (2011), samt Sexton (m fl., 

2007) som förklarar variationen av behandlingsresultat med den variation av 
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samspel som finns mellan; det av klient presenterade problemet, terapeutens stil, 

s.k. specific factor, demografiska skillnader och exempelvis kön, ålder, utbildning, 

och specifika tekniker som terapeuten använder sig av (Bergin & Lambert, 2013).  

 

Emotionellt fokuserad parterapi, EFT, är en väl beprövad metod som utgår från 

anknytningsteori och som bygger på en systematiskt testad teori om vuxen kärlek. 

Här förstås kärleksrelationen utifrån ett anknytningsperspektiv som utgör grund 

för målet med terapin – att skapa trygga emotionella band (Johnson et al, 1999). 

Andra studier (hämtat ur Bergin & Lambert, 2013: Miller, Hubble, Duncan, 

Wampold, 2009) visar att alliansen mellan terapeut och de båda i paret har större 

påverkan för utfallet än vad metod eller teknik har. de Roten (et.al, 2000) riktar 

fokus mot det pågående skeendet, interaktionen, och lyfter fram att 

kommunikation via kropp och blick har påverkan på hur terapeuten och paret 

organiserar sitt kommunikativa beteende för att uppnå allians; såväl parterapeut 

som par behöver signaler om ömsesidigt affektivt engagemang. Den icke-verbala 

kommunikationen överför signaler som är avgörande för vilken typ av affektiv 

kommunikation som uppstår mellan parterna. Kroppens hållning signalerandes 

från eller mot relation, och blickens riktning med dess signaler om såväl 

uppmärksamhet som erkännande av den som talar, beskrivs (Duncan & Fiske, 

1977; Goodwin, 1981) fylla en viktig funktion bland annat för vilken roll som 

terapeuten har och vilka roller de båda i paret har.  

Studier indikerar också att klienter föredrar aktiva terapeuter som tror på det de 

gör (Anker, m fl., 2011). I Ankers med fleras studie lyfts också betydelsen av 

parterapeutens simultanförmåga och fallenhet att skapa en icke-konfrontativ 

arbetsallians. Detta är av särskild vikt i en känslomässigt ansträngande atmosfär. 

En tillåtande och undersökande attityd till olika åsikter, där terapeuten vinnlägger 

sig om att inte ta parti, ses också som hjälpsamt och utvecklande och bidrar till att 

en trygg miljö skapas (Anker, m fl., 2011). En annan studie av Sexton (et, al 2004) 

gav att den terapeutiska alliansen och bromsandet av negativ kommunikation och 

minskande av skuld påverkar utfallet av parterapi på ett positivt sätt.  
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Accepterande, inkännande och empatiska terapeuter med kapacitet att hålla 

struktur är de som anses ha bäst möjlighet att hantera komplexa relationella frågor 

med par. Ju svårare problematik desto mer önskas terapeutens icke-värderande 

samt terapeutens beredskap att utmana, hjälpa och pusha paret i ny riktning med 

nya insikter (Bischoff & McBride, 1996; Bowman & Fine, 2000; Green & Herget, 

1991; Kuehl et al., 1990). 

Parets känsla för terapeuten är personligt präglad (Anker, m.fl., 2011, med 

referens till Bischoff & McBride, 1996) och parets förhållningssätt till terapi, och 

dess eventuella positiva inverkan på relationen, påverkas av huruvida paret 

upplever sig ”passa ihop” med sin terapeut eller inte. Kontinuerlig feedback och 

uppmuntran vid ökat engagemang liksom observerande av tecken på positiv 

förändring beskrivs ge hopp till de båda i paret. Terapeutens idéer om, och förslag 

till förändringar tas väl emot om dessa förslag upplevs vara i linje med de av paret 

uppgivna problemen. Vidare bör förslagen ta hänsyn till parets unika behov och 

livssituation (Anker, m.fl., 2011). 

Tidigare studier visar således att parets upplevelse av terapeuten och dennes 

terapeutiska egenskaper, s.k. terapeutiska faktorer, exv. förmåga att skapa allians, 

är av betydelse för utfallet i parterapi. I denna studie riktades fokus mot 

psykodynamiska parterapeuter och deras upplevelser och erfarenheter av 

förändring i parterapi. Syftet med arbetet var att ytterligare fördjupa kunskapen 

om de terapeutiska faktorer som möjliggjorde förändringsarbete.  

 

4 Frågeställningar 

Vilka terapeutiska egenskaper är av betydelse för mötet i parterapin?  

Vilka terapeutiska egenskaper påverkar att parrelationens samspel förändras?  

Vilka möjligheter och svårigheter ställs en parterapeut inför?    

5 Metod 

Den fenomenologiskt inspirerade beteendevetenskapliga forskningen handlar om 

att förstå människors livsvärld (Husserl, 1901.) Då studien avsåg att försöka 
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beskriva upplevelser valdes kvalitativ metod, närmare bestämt en tematisk analys, 

(Braun & Clarke, 2006). Arbetet präglades av en reflexiv attityd och varje insikt 

som erhålls från analysen är en produkt av tolkning. En strävan under själva 

intervjuandet var att förhålla sig på ett icke-ifrågasättande sätt och med ett 

obetingat, empatiskt fokus på deltagaren. 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Två män och tre kvinnor, legitimerade psykoterapeuter, intervjuades under ca en 

timma på en av deltagarna vald plats. 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

En semistrukturerad intervjuguide arbetades fram (bilaga 1). Semistrukturerade 

intervjuer grundas på karaktäristik av formella ramar (syfte med intervju, tid, 

tydliga roller, agenda) och mer informella ramar (öppna frågor, emfas på berättelse 

och upplevelse) som existerar parallellt (Willig, 2013). Arbetet präglades av en 

relativistisk ontologi, utan anspråk på att förklara orsaker till att något erfars, och 

avsåg att fånga känslor, tankar och perceptioner som konstituerade upplevelsen av 

förändringsfaktorer i parterapi, med fokus på dess kvalitet och beskaffenhet. 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som enligt Willig 

(2013) är kompatibel med tematisk analys. För att möjliggöra odelad 

uppmärksamhet under intervjun spelades dessa in. 

5.3 Bearbetningsmetoder 

De semistrukturerade intervjuerna bearbetades med hjälp av tematisk analys med 

både deduktiv och induktiv ansats (Braun & Clarke, 2006). De inspelade 

intervjuerna transkriberades och lästes därefter igenom vid ett flertal tillfällen. 

Första gången löpte de inspelade intervjuerna parallellt med läsningen vilket 

säkerställde transkriptionernas riktighet. Därefter lästes intervjuerna åter igenom, 

denna gång med psykodynamisk teori som utgångspunkt och med fokus på de 

teman som framstod under framtagandet av intervjuguiden: ”Terapeuten”, 

”Paret”, ”Förändring”. Dessa teman skrevs ned på ett dokument i datorn och 

gavs var sin färg. Alla kodord som kunde relateras till dessa teman skrevs 

färgmarkerade in i dokumentet. Bärande meningar färgmarkerades även de och 
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placerades under aktuellt tema. Därefter klipptes samtliga ord och meningar ut 

och placerades på ett bord. Transkripten lästes återigen om, denna gång med den 

psykodynamiska teorin och forskningsfrågan i fokus. Under granskningen av det 

utklippta materialet framstod nya underteman som i sig bildade huvudteman när 

de kombinerades. Efter rådslag och tankearbete med handledare framstod att 

följande tre huvudteman skapade en överblickbar struktur: ”Att tänka”, ”Att 

känna”, ”Att göra”. Med dessa för handen kunde bäst passande citat väljas ut.  

 

5.4 Genomförande 

Initialt sändes mail (bilaga 2) där texten innehöll syftet med studien och 

tillvägagångssättet för intervjun. Sex parterapeuter tillfrågades och fem av dem 

tackade ja. Den sjätte fann frågan intressant men valde av tidsbrist att avstå. När 

intresse av att delta i studien hade bekräftats och tid hade bokats, mailades 

intervjufrågorna i förväg till terapeuterna (bilaga 1). 

Inför intervjuerna gjordes en ”brainstorming” där frågeställningar, enligt teknik 

förespråkad av Willig (2013), resulterade i tre rubriker; ”Terapeuten”, ”Paret” och 

”Förändring” och dessa tre noterades på separata ark. I ett tankearbete kring dessa 

framstod associationer i form av ord, (exv. ”hjälpande/stjälpande” under rubriken 

”Terapeuten”) som skrevs på post-it-lappar och placerades under respektive 

rubrik. ”Terapeuten” var den rubrik som fick flest lappar: 20 st., ”Paret” fick 11 

st. och ”Förändring” 8 st. Det ursprungliga syftet med lapparna var att lösgöra 

den egna kreativiteten inför ett uppsatsskrivande och därtill hjälpte de till som 

kom-ihåg. Därefter kom tanken att lapparna kunde hjälpa till att skapa ett 

liknande kreativt tankeområde under intervjuerna.  

Vid fyra av de fem intervjuerna placerades arken och post-it lapparna på golvet 

framför oss. Utplaceringen av lapparna skedde under småpratande innan 

inspelningen startades. Det poängterades att lapparna egentligen mest var för 

intervjuarens egen skull, och att man fick ta så mycket, eller så lite notis om dem 

som man ville. Ingen protesterade mot förfarandet och olika reaktioner väcktes: 

nyfikenhet uppblandad med viss munterhet, skepsis och/eller vad som kunde 
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tolkas som oro. Anledningen till att lapparna inte användes i en av de fem 

intervjuerna berodde dels på rummets utformning som gjorde det svårt att få plats 

att lägga ut lapparna, dels emotionella då intervjuaren infann sig för tidigt till 

intervjun vilket skapade reaktioner. Samtliga terapeuter valde initialt, efter att 

flyktigt ha studerat orden, att bortse från lapparna. Intervjuerna pågick ca 60 min 

och efter ungefär halva tiden började alla visa lapparna intresse. ”Vänta, jag såg att 

det stod ”hjälpa/stjälpa” på en lapp… var har vi den?”. Även i slutet av intervjun, vid 

frågan om det var något ytterligare som vi borde ha talat om, eller hade glömt, 

ägnades uppmärksamhet åt lapparna. Någon konstaterade: ”Vi har banne mig täckt 

in alltihop.” På så sätt fick lapparna en betydelse av att sätta någon slags ram kring 

intervjun. 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2011) forskningsetiska principer har följts, 

med det grundläggande forskningskravet i åtanke. Det senare innebär att utveckla 

och fördjupa kunskaper och metoder. Forskningskravet har vägts mot 

individskyddskravet, vilket är grunden för forskningsetiska överväganden. Dessa 

överväganden handlar om informationskravet, dvs. att de berörda informerats om 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren får 

information om att medverkan är frivillig. Konfidentialitetskrav innebär att 

deltagande personer ska ges konfidentialitet vilket uppfylldes här genom att 

informanterna var avidentifierade i det utskrivna materialet, och att ljudfiler 

förstördes efter avslutat arbete. Det sista, nyttjandekravet, innebär att materialet 

endast får användas för forskningsändamål, vilket informanterna också upplystes 

om. 

7 Resultat 

Initialt gav analysen tre teman; ”Terapeuten”, ”Paret”, ”Förändring”. Därefter 

framstod tre huvudteman; ”Att tänka”, ”Att känna”, ”Att göra” som i sin tur 

består av ett antal underteman. Samtliga av dessa underteman innehåller citat för 

att visa kopplingen till de gjorda intervjuerna.  
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Tabell 1.  Tema och undertema 

Tema  Undertema 

7.1 Att tänka 7.1.1 Om det terapeutiska uppdraget  

  7.1.2 Om den personliga stilen 

  7.1.3 Om resurser och förutsättningar 

7.2 Att känna 7.2.1 Om mig själv och paret 

  7.2.2 Om allians   

  7.2.3 Om förändring 

7.3 Att göra  7.3.1 Matcha 

  7.3.2 Erbjuda tankerum 

  7.3.3 Förhålla sig till gränser 

  7.3.4 Vara syndabock 

  7.3.5 Inge hopp 

 

7.1 Att tänka  

Informanterna beskrev den information som par kommunicerade som något som 

ägde rum i ett ständigt oscillerande flöde. I såväl ordnade som slumpvisa 

beskrivningar lämnade paret sin historia och utifrån dessa berättelser försökte 

informanterna tänka kring och förstå det som paret ville arbeta med.  

7.1.1 Om det terapeutiska uppdraget  

Även om deltagarnas sätt att närma sig sin förståelse för parets relationella 

svårigheter varierade, så var intresset för svårigheternas uppkomst, och hur det 

gav sig till känna, gemensamt. En del riktade initialt fokus mot parets aktuella 

situation, och efterfrågade successivt bådas respektive historia, medan andra 

beskrev hur de inhämtade mandat att redan från början undersöka bådas 

livsberättelser. Samtliga informanter lade vikt vid hur paret beskrev den totala 

situationen som utspelades. Vissa informanter fokuserade nuet.  

” ... man kan inte gå förbi där människor befinner sig … vi måste hitta varann först.” 

Medan andra poängterade sambandet mellan nu och då. 

”Hur deras anknytning har varit i viktiga kärleksrelationer … det utspelar sig ju i 

parrelationen.” 
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I att söka hjälp ingår ett fokus på nuet och flera informanter lyfte upp att paret 

behövde ge tillåtelse till att tala om sin respektive historia. 

”Jag vill ha mandat att prata bakgrund.” 

Samtliga informanter lyfte fram att pendlandet mellan då och nu gav kunskap om 

det som upprepade sig. 

”… jag lyssnar både på det sättet att: alltså hur … var… upprepningar som finns i paret men 

också upprepningar, alltså vem jag blir i rummet…” 

Informanterna förmedlade en stark, stolt förankring i sina roller som terapeuter. 

Återkommande var att bedömningar grundades på teoretisk förståelse. Samtliga 

poängterade att det var ett stort ansvar att som terapeut träda in i andra 

människors liv. Entydigt var betydelsen av en teoretisk förankring. 

” … det psykodynamiska … det är att man går ner på djupet, man jobbar med känslor mellan 

paret och då blir det mer psykodynamiskt.” 

En annan betonade vikten av att förstå vad som händer i mötet. 

” … alla möten, och all kommunikation ser jag ju på med samma glasögon… överföringar och 

projektioner … för att försöka förstå nånting…” 

Återkommande var också upplevelsen av att se sin egen betydelse och makt. 

”Vi är ju vårt eget verktyg … man får ju inte utsätta folk hur som helst.” 

Något som också återkom i intervjuerna var vikten av att i början av kontakten 

kunna förmedla trygghet och kompetens.  

” … man får ju alltid utgå ifrån att deras ångestnivå är lite högre än min.” 

Andra poängterade det mod som krävdes av paret för att våga arbeta med sina 

svårigheter. 

” … det är personer som kommer och avslöjar sina svagheter och sina brister … respektera att 

det är väldigt modigt.” 

7.1.2 Om den personliga stilen  

Tankar om det terapeutiska uppdraget löpte som en röd tråd genom 

informanternas berättelser där alla poängterade vikten av att hålla på ramarna. 

Samtidigt blev det tydligt hur de använde olika strategier. Exempel på olika sätt att 

förhålla sig var hur de använde humor, kroppsspråk och språket för att 
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upprätthålla ramarna. Återkommande var att det terapeutiska arbetet präglades av 

hur terapeuten var som människa. 

” … viktigt att man själv är människa, på nåt sätt … och att man inte är nån slags märklig 

legitimerad sak som sitter där …” 

Någon lyfte fram betydelsen av att kunna använda sin humor. 

”Och humor är faktiskt också en sån aspekt som har att göra med att folk känner sig 

avslappnade. I bästa fall. Om det är bra tajming.” 

Det var inte endast vad gällde det terapeutiska uppdraget eller i upprätthållande av 

ramen som deltagarna uttryckte olika sätt att förhålla sig på. Det förekom också 

olika sätt att förhålla sig till samhälleliga frågor. Och även om deltagarna talade på 

likartat sätt om exempelvis samkönade relationer uttryckte de olika ståndpunkter 

om huruvida kön påverkar den terapeutiska relationen eller inte. 

”Absolut! Det är klart att det påverkar situationen. Ibland kring hur vi tänker och 

reflekterar.” 

Andra lyfte fram sin syn på tvåsamhet och om äktenskapet som fenomen. 

” … man kan kliva ur ett äktenskap. Jag tänker ju inte att det är ett heligt sakrament. Som 

en del gör. För mig är det ju inte det. Jag hjälper dem att tala sanning med varandra och sen 

kan inte jag avgöra. Sen får de bestämma. Hur de vill ha det.” 

7.1.3 Om resurser och förutsättningar  

I intervjuerna blev det synligt att informanterna anpassade sin hållning och sitt sätt 

att tala med hänsyn tagen till parets sociala förutsättningar och resurser. 

Maktstrukturer uppmärksammades och i särskilda fall rekommenderade 

informanterna, utifrån en skyddsaspekt, enskilda samtal istället för parterapi.  

”… den ene parten kanske ska gå i individualterapi istället … man kanske inte vill dela med 

sig av sin egen historia, och av sin utsatthet…” 

Ibland blev det tydligt att det i förhållande till vissa par, eller individerna i paret, 

krävdes ett aktivt arbete för att försöka förstå. 

” … jag försöker att tona in där och förstå honom så gott det går. Och det är ju samma, … en 

del kvinnor kan … alltså det… precis som en man kan va besvärlig så kan kvinnan va 

besvärlig.”  
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7.2 Att känna  

Informanterna beskrev att de känslor som uppstod inom dem själva förstod de 

med hjälp av teori. Därmed såg de sina egna känslor som information till att förstå 

specifika samspel och mönster mellan de två i paret. Utöver det, tolkades 

perceptuell kommunikation för att få ytterligare förståelse för parets relation. 

7.2.1 Om mig själv och paret  

Det blev tydligt att informanterna ansåg det viktigt att notera sinnesintryck och 

analysera egna uppkomna känslor. Med en, av sig själva, ifrågasättande attityd 

undersöktes om uppkommen känsla hade sitt ursprung inom dem själva, eller om 

känslan väcktes utifrån det paret berättade om sig själva och om sin historia. 

Några av informanterna betonade betydelsen av att säkerställa rätt fokus genom 

att ta upp egna känslor i handledning. 

”Då kan jag ta extrahandledning för att få hjälp att sortera va fan är detta… och hur det än 

är så blir vi ju indragna själva, och man blir ju blind. Så därför är ju handledning jätteviktig för 

att, för att hitta vägar där min frustration eller min … den provocerande känslan inte ska sätta 

hinder för relationen med personerna.” 

En annan informant beskrev hur hon efteråt funderade över sina egna känslor. 

”… det gör jag nog per automatik tänker jag nu, när jag berättar om det… jag sitter mycket 

och funderar: vad var det som hände med mig… vad kände jag efteråt?”  

Situationer som uppenbart berörde informanterna känslomässigt var när de 

beskrev att de inte kunde vara till hjälp. 

”Det svåra är väl när man inte hittar ett sätt att få ner en ångestnivå … eller en … det finns 

en konflikt som är så kraftfull så vi kan inte hitta ett klimat där vi kan tänka, eller prata eller 

reflektera tillsammans.”  

Andra omständigheter som upplevdes särskilt ansvarstyngande var om de 

uppfattade att terapin kunde leda till hot om våld, eller utövande av våld.  

”Det kan hända saker och ting här i terapin som accelererar våldet.”  

7.2.2 Om allians 

Samtliga informanter beskrev den uppmärksamhet som riktades mot den 

kommunikativa alliansen. Signaler om erkännande av auktoritet upplevde 

informanterna genom den grad av intresse som paret visade för terapeutens 
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kunskap. Parets fysiska förhållningssätt gentemot terapeuten beskrev 

informanterna var något som gav information om alliansens varande.  

”De vänder sig till mig. Det finns en … nyfikenhet och, och, intresse av att lyssna på en annan 

historia...”  

Uppkomna känslor av tveksamhet betonades som viktiga att undersöka. 

”Jag får en känsla av, var det nånting i det jag sa nu som blev på nåt särskilt sätt för dig? Eller 

nåt du undrar över det jag sa?”  

7.2.3 Om förändring  

Informanterna beskrev att de noterade förändringen som en inifrån kommande 

känsla, i harmoni med det betraktade samspelet paret emellan. De beskrev också 

hur de använde den egna upplevelsen av förändring som en bekräftelse av att det 

skedde en förändring i hur de båda i paret samspelade med varandra.  

” … jag lyfter det … känns friare … det är lättare att andas … och det är dialog istället för 

monolog!” 

I sådana situationer upplevde informanterna att de som terapeuter kunde vara 

mindre aktiva. 

” … en sinnlig närvaro … behöver inte vara så mycket ord, behöver inte vara nån aktion, utan 

… att man tillåter dom att känna det. Jag är närvarande. Då blir det nån reflektiv situation.”  

När informanterna beskrev upplevelsen av förändring handlade detta ofta om att 

de två i paret visade en större förståelse för varandra. 

” … jag hör hur de successivt kan dela saker och ting som man inte har delat. Och att man 

kanske också i det justerar sin egen bild av … eller får en större förståelse för varandra … i det 

att man vill … verkligen vill närma sig.” 

Det framstod tydligt att informanterna gladdes av att se när de två i paret kom i 

kontakt med varandra.  

”Ja det är väl en av dom fantastiska sakerna som parterapeut, att man kan hjälpa människor 

ibland att få kontakt med varann. Och när den varit bruten, eller sårig … ja det måste jag säga 

… det är fräckt tycker jag.” 
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7.3 Att göra 

I linje med sin metod, den psykodynamiska, beskrev informanterna hur de ”lät sig 

användas” på det sätt som de upplevde att var och en i paret behövde. De första 

ögonblicken av varje terapisession påverkade hur informanterna valde att bemöta 

paret. Framför allt var det den första kontakten, där informanterna utgick ifrån att 

paret kände oro inför sitt möte med en främmande terapeut, som påverkade sättet 

att förhålla sig. Informanterna beskrev att de orienterade sig dels genom att tolka 

egna uppkomna känslor som uppstod i mötet mellan dem och paret, dels utifrån 

framtoningen hos var och en i paret samt hur de uppfattade samspelet paret 

emellan. Det sätt som var och en i paret relaterade till terapeuten beskrevs också 

som en källa till information.  

7.3.1 Matcha  

Informanterna beskrev hur de uppmärksammade egna uppkomna tankar vid 

första kontakten.  

”Det börjar väl när man… när man öppnar dörren … mina föreställningar.” 

Parets sätt att förhålla sig och framställa sig beskrevs också som viktig 

information.  

”… jag lyssnar ju på tonfall, rösten, tittar på blickarna, ser på samspelet mellan dem, ser vad 

de berättar.” 

Utifrån sin upplevelse av paret beskrev informanterna olika strategier som de 

använde sig av för att skapa en trygg situation.   

” … intoning … utifrån hur jag upplever den andre.” 

Återkommande var också att se sin egen del i att inte försvåra kommunikationen. 

”Jag försöker prata enkelt … en medveten strävan att inte krångla till.” 

En annan poängterade betydelsen av sättet att tala. 

” … man vill ju att det ska hänga ihop … det man säger och hur jag låter.” 

Och samtliga betonade vikten av att lyssna och visa intresse. 

”… det skapar en känsla av att jag är intresserad … att man kommer till nån som lyssnar och 

är intresserad.” 
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7.3.2 Erbjuda tankerum  

Informanterna såg det som särskilt betydelsefullt att skapa en reflekterande miljö. 

De ansåg det viktigt för parrelationen att äga en medvetenhet om det egna, och 

den andres känslotillstånd. Detta innebar exempelvis att kunna reflektera och sätta 

sig in i någon annans situation och tänka om saker och tings beskaffenhet, 

tillsammans.  

”… att kunna få sitta i samma rum, att lyssna på den andres historia och ha, kanske under 

tillräckligt trygga förhållanden, kunna reflektera över var den andre befinner sig.” 

Beroende på parets resurser använde sig informanterna av olika tekniker för att 

uppmuntra mentalisering.  

”… hemläxor ibland… öva sig på att lyssna och spegla.” 

Och vid andra tillfällen fokuserades icke-verbal respons på samspelet.   

”… då händer nånting med dig. Antingen inom dig, eller du tror att det ska nånting.” 

7.3.3 Förhålla sig till gränser  

Oavsett tema, beskrev informanterna återkommande olika situationer som 

handlade om gränser. Ibland handlade det om nödvändigheten av att markera 

gränser eller av att gränser tydliggjordes. I andra situationer beskrevs 

nödvändigheten av att överskrida gränser. Det framstod tydligt att terapeutens 

förmåga till ledarskap sågs som ett viktigt inslag i den terapeutiska relationen och 

informanterna underströk behovet av att vara gränssättande. 

”Det är i grunden mitt rum och det är jag som leder.”  

Samtliga framhöll betydelsen av att kunna avbryta i ett pågående samtal för att 

tillgodose att var och en gavs möjlighet att tala färdigt. 

”Vi får stanna upp lite så att vi blir färdiga med det vi pratar om. Vi får ta en i taget.” 

Flera betonade vikten av att ge tid åt att utforska känslor utan risk för dömande 

eller angrepp. 

”Här kommer jag inte att bli dömd utav terapeuten, inte påhoppad av min partner. Här finns 

det tid och lugn till att faktiskt kunna utforska vad det är egentligen jag känner.”  

Informanterna gav exempel på att de som terapeuter tog rollen att hjälpa den ena i 

paret då den andra hade satt en gräns; exempelvis att den ena hade bestämt sig för 

att lämna relationen.  
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” … hon hade redan bestämt sig. När han fattade … då gav han upp.” 

Ibland framstod situationer som fick terapeuten att tydligt uttala gränser. 

”Och det var nästan på gränsen till en lite, du vet, obehaglig relation. Och då så sa jag till 

honom att: du får bara lägga av med det. Så hörde jag mig själv säga.”  

Rollen att vara en yttre gränssättare blev tydlig i berättelser om barns utsatthet. 

”Oerhört viktigt för oss som parterapeuter. Vi måste föra barnens talan.” 

Flera belyste vikten av att skapa en öppenhet som gjorde det möjligt att tala om 

våld, eller hot om våld och att samtidigt vara tydligt gränssättande.  

”… vi måste skapa en öppenhet kring det. Men vi måste också kunna skapa en tydlighet i att 

det inte är okej.”  

Informanterna beskrev också situationer där de såg som sin uppgift att klargöra 

vad som kan vara rimligt att förvänta sig av en partner.  

”Därför att det är hennes fantasier vi talar om. Som kräver nånting av verkligheten och 

verkligheten säger ”nej, vi har inte det godiset i verkligheten”. Du måste stoppa och sörja att: så 

är det.” 

Det motsatta beskrevs också, det vill säga behovet av gränsöverskridning. 

Informanterna beskrev situationer som var så låsta och hämmande att det sågs 

som nödvändigt att skapa mer dynamik. 

” … det är väl inte alltid som målsättningen behöver vara att lugna ner heller … det kanske va 

för att det ska bli lite mer dynamik i ett rum.” 

Informanterna beskrev också tillfällen, då de utifrån sin förförståelse, behövde 

lyfta upp det som var viktigt. 

”… man kan behöva lyfta upp nånting för att det ska gå att prata.” 

Flera informanter beskrev hur de använde uppkomsten av egna känslor för att 

hjälpa paret att flytta inre gränser och få syn på sina egna känslor. 

” … nu känner jag, jag vet inte, det kanske handlar om mig, men nu känner jag att det är 

väldigt mycket sorg i rummet.”  

7.3.4 Vara syndabock  

Utifrån en psykodynamisk utgångspunkt sågs härbärgerande av känslomässiga 

reaktioner som en naturlig, om än stundtals ansträngande del av processen. En av 
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informanterna beskrev hur han bevakade den terapeutiska relationen genom 

tankar om allians.  

”Jag var nöjd om båda var missnöjda … en del tror ju att det är en fotbollsmatch, att jag ska 

hålla på nån, och så funkar det inte riktigt.”  

En informant beskrev hur hon använde tydligt visad vrede som riktades antingen 

mot henne eller gentemot partnern för att få den andre att fundera över hur 

partnern kunde må.  

” … hur måste jag må för att jag ska bli så jävla arg.” 

Sammantaget såg informanterna det som något förståeligt att reaktioner av vrede 

också riktades mot terapeuten. 

” … och han blev jättearg på mig … jag kan nånstans förstå honom.” 

Informanterna berättade om situationer där deras rekommenderade 

förändringsarbete innebar påfrestningar för endera parten, och poängterade att 

det oavsett reaktion var terapeutens ansvar att lyfta varje individs rätt att ställa 

krav. 

”Lyfta upp rättigheten att ställa krav.” 

Andra gånger var terapeutens uppgift att finnas där, när någonting behövde 

berättas. 

”Det kan vara skönt att det finns med någon när man ska berätta någonting.” 

7.3.5 Inge hopp  

Samtliga informanter beskrev att de förmedlade hopp om det var möjligt och där 

det befanns lämpligt. En informant beskrev hur hon förmedlade hopp genom att 

tydliggöra för paret att de ville någonting bara genom att söka hjälp.  

”Jag brukar säga: Jag förstår att ni vill nånting, annars skulle ni inte sitta här.” 

Några berättade att de lät paret tänka på, och berätta om, tiden innan de befann 

sig i ”krig med varandra”.  

”Det gör jag med par som även är i brinnande krig. Att hoppa tillbaka till den stunden, eller 

den tiden. Lyfta in hur man träffades och vad man föll för hos varandra.” 

En annan informant lyfte fram att det var vanligt att paret själva inte såg någon 

förändring, eller förminskade sin egen insats till att få det bättre. Då informanten 

lyfte fram vad paret själva hade åstadkommit togs det emot på ett positivt sätt.   
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”De hade inte tänkt på det förrän jag sa det. Han tittade på henne och sa: Spelade det roll? 

När hon då nickade och log så såg båda glada ut.” 

Samma informant lyfte också fram att terapeutens bekräftelse av parets 

arbetsinsats ledde till att paret fick kraft att kämpa för sin relation.  

” … för att hjälpa dem att se att det de gör, gör skillnad … jag tror att det kanske bidrar till 

att det bevaras, eller att det fortsätter på det sättet. Och att de orkar jobba på.” 

 

8 Diskussion 

Resultaten i diskussionen diskuteras i relation till frågeställningarna och utifrån de 

teorier som presenterades i inledningen.   

8.1 Metoddiskussion 

Mot bakgrund av att terapeuters upplevelser och erfarenheter av parterapi och 

förändring stod i centrum blev valet av metod den kvalitativa. Genom att använda 

den kvalitativa metodens möjlighet att uppnå förståelse kunde de olika 

informanternas sätt att se begreppen fångas upp. Utgångspunkten i arbetet bygger 

på en hermeneutisk tradition; allt skildrande innehåller tolkning och har en 

idiografisk ansats. Detta innebär att enskilda, individuella händelser betraktas som 

en källa till en, vad gäller det studerade fenomenet, ökad förståelse och insikt. 

Inom hermeneutiken talas det om den ”hermeneutiska cirkeln”. Denna innebär 

att ”För att förstå något måste man förstå de ingående delarna, men för att förstå 

de ingående delarna måste man se dem i ljuset av den helhet där de förekommer.” 

(Allwood & Erikson, 2010 s. 92).  

I arbetet var den teoretiska förståelsen en referensram, och samtidigt blev 

informanternas uppfattning om de teoretiska begreppen ett resultat i studien, en 

del i ett helhetstänkande. Betydelsen av ett helhetstänkande poängteras bl.a. av 

Allwood & Erikson (2010). Vidare lämnar valet av semistrukturerade intervjuer 

utrymme åt informanterna att beskriva det de själva tolkar som viktigt. 

Intervjufrågorna som sändes ut i förväg gav deltagarna möjlighet att i förväg ta 

ställning till såväl ämne, som form för intervjun. Det betydde att resultatet i 

arbetet påverkades av att informanterna var förberedda. Intervjuernas struktur var 
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influerad av Langemar (2008) och en checklista med teman gav underlag till 

uppföljande frågor. Användandet av post-it lappar kan ha haft någon form av 

påverkan. Först efter två genomförda intervjuer reflekterade intervjuaren över att 

hon bjudit in till ett lekutrymme utan att ha tillräcklig relation. Fördelen med 

intervjuarens förkunskap om parterapi möjliggjorde en fördjupning av 

intervjuerna, men det fanns också en risk att förförståelsen innebar en viss 

styrning. Forskningsämnets komplexitet framhävdes av några informanter och 

flera av frågeställningarna bedömdes svåra att svara på utifrån informanternas 

önskan att ge en så rättvisande bild som möjligt. När arbetet med analysen 

påbörjades bar intervjuaren en snarlik känsla, en vilja att vara rättvist beskrivande, 

vilket initialt påverkade intervjuaren när materialet lästes in. En känsla som dock 

vek undan efter diskussion med handledaren och syftet med studien 

aktualiserades. Tillförlitligheten, att materialet transkriberades och överensstämde 

med intervjuerna, bedömdes god. En närhet till texten eftersträvades och citat 

användes för att belysa respektive tema. Det fanns en samstämmighet mellan 

intervjuer, tidigare studier och psykodynamisk teoribildning vilket talar för en 

validitet i den gjorda analysen. När det gäller generaliserbarhet, överförbarhet, så 

kan inte resultatet från denna studie generaliseras till att gälla alla parterapeuters 

erfarenhet av förändring i parterapi. Inom det studerade området kan dock en 

analytisk generalisering (Robson, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009) användas för 

att bedöma om resultat i studien gav nya teoretiska insikter. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultat i studien gav att förändring var något som informanterna och paret 

skapade tillsammans i en miljö som var så trygg att subjekten kunde bli personliga 

och reflektera kring olikheter. Det skapade affektiva intersubjektiva möten där nya 

förhållningssätt kunde prövas.  

Analysen gav att de tre teman som gav studien dess struktur, dvs. ”att tänka”, ”att 

göra” och ”att känna” (presenterade under punkt 7, tabell 1), också var de 

underliggande tema som informanterna omväxlande följde genom 

parterapiprocessen.  
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8.2.1 ”Att tänka” 

En terapeutisk faktor som påverkade parterapirelationen i riktning mot förändring 

var informanternas mentaliseringsförmåga. Reflektionerna som kopplades till den 

psykodynamiska teoribildningen, främst anknytningsteori, var till hjälp i 

förståelsen för såväl parets relationella svårigheter, samspel och mönster som för 

förståelsen av de egna känslor och reaktioner som uppstod i de tre parallellt 

pågående relationerna. En annan terapeutisk faktor av betydelse var 

informanternas specifika intresse av att förstå psykologiska processer. Dels gav 

det informanterna själva en lust till arbetet, och dels påverkades paret att bli 

intresserade av sin terapeut genom de initierade frågor som riktades mot var och 

en av dem. Informanternas riktade frågeställningar beskrevs ge paret en 

upplevelse om att deras subjektiva upplevelse av parrelationen var av betydelse för 

informanten. Ett bristande intresse däremot, eller en bristande 

mentaliseringsförmåga, gav informanterna signaler om att det fanns svårigheter 

som behövde förstås innan de fattade beslut om att gå vidare i parterapin. 

Bedömningen och beslutet i sig väckte inte några inre konflikter då momentet låg 

i linje med det terapeutiska uppdraget. Det som kunde upplevas problematiskt var 

exv. om negativa känslor uppstod gentemot någon i paret. Inte för att det ansågs 

nödvändigt att tycka om sin klient utan för att det egna intresset av att förstå 

psykologiska processer avtog. Det blev till en inre konflikt mellan att vilja verka i 

det terapeutiska uppdraget, eller att följa de egna uppkomna negativa känslorna 

och avvisa relationen. 

En annan terapeutisk faktor som influerade parterapirelationen var att 

informanterna kunde återge sina reflektioner på ett sådant sätt att individerna i 

paret kunde känna igen sig. Förmågan skapade ett förtroende för terapeuten och 

ett tillitsfullt samtalsklimat där ett gemensamt reflekterande om saker och tings 

beskaffenhet kunde äga rum. Detta i sig sågs som själva idén med parterapi; att 

paret genom att tänka och tala tillsammans fick en gemensam förståelse för, och 

om varandra. Utifrån ovanstående resonemang blev ett resultat i studien att 

informanternas mentaliseringsförmåga och förmedlande av trygg kompetens var 

en terapeutisk faktor som möjliggjorde ett förändringsarbete. Ett resultat som 

ligger i linje med vad Anker (m fl., 2011) presenterade i sin studie. 
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8.2.2 ”Att känna”  

I tänkandet förstods känslorna. Resultatet gav att alliansen påverkades positivt av 

att informanterna var lyhörda för brott i den kommunikativa alliansen, och att de 

utan rädsla undersökte perceptuella reaktioner för att förstå bakomliggande 

känslor. Ögonblicket beskrevs vara ett riskmoment. Å ena sidan var det av 

nödvändighet för parterapirelationen att informanterna bevakade alliansen och 

undersökte individuella reaktioner. Men å andra sidan fanns risken att någon i 

paret upplevde ett klarifierande som ett hot mot parrelationen. Informanternas val 

av intervention låg i linje med Ainsworths´ (1994) beskrivning av hur 

omsorgspersonen lugnar och gränsar sitt barn; med empatiskt inkännande 

bekräftade informanterna de bådas olika känslor och gav en förklaring till de olika 

reaktioner som uppstått. Analysen gav att informanternas oräddhet att undersöka 

och förklara olika individuella uttryck hade betydelse för förändringsarbetet. När 

den enes vilja att förmedla mötte den andres vilja att förstå kodades en ny inre 

erfarenhet som förde paret närmre varandra. Informanterna betonade vikten av 

att de uppmärksammade dessa subtila förändringar i samspelet. Återkopplingarna 

förstärkte parets samspel och ökade deras engagemang. 

Informanterna beskrev förändring som en inifrån kommande känsla, i harmoni 

med det betraktade samspelet paret emellan. Men det märktes även i det fysiska 

rummet genom att de inte behövde vara lika aktiva. När paret ökade sitt intresse 

för varandra minskade deras behov av terapeuten.  

 

8.2.3 ”Att göra”  

I linje med tidigare studiers resultat, t.ex. Anker, m.fl., 2011, gav denna studies 

resultat att en visad medmänsklighet och öppenhet, och en därtill icke-dömande, 

skyddande hållning var en terapeutisk faktor av central betydelse för 

förändringsarbete. Informanterna ”skräddarsydde” sin personliga hållning och 

anpassade sitt tempo och sin språkstil utifrån den perceptuella information som 

paret förmedlade. På så sätt skapades en språklig gemenskap som väckte en 

känslomässig igenkänning hos paret. Och denna strategi, kombinerad med 

specifika tekniker, exv. humor vid rätt tillfälle, skapade ett tryggt forum där ett 

reflekterande kunde ta vid. I en vidare analys av begreppet trygghet var det en 
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terapeutisk faktor att informanterna upplevde sig trygga i sin kompetens. Det 

betydde inte att de per se var säkra på sin sak, att inte vara alltför säker framhölls 

som en kvalitetssäkring. Men det medförde att deras avsikter och handlingar 

framstod som begripliga. Något som skapade en intentional klarhet, vilket Stern 

(2005) menar är en förutsättning för ett intersubjektivt möte. Med hjälp av 

informanternas tolkning guidades paret till insikt om att det som uppstod mellan 

dem inte skedde i medveten avsikt att skada, utan var ett resultat av tidigt 

utarbetade strategier. Den nya insikten om relationen ledde till att paret, med hjälp 

av informanternas återkopplade tecken på förändring, vågade pröva nya sätt att 

relatera till varandra på. 

 

En slutsats i studien var att informanternas mentaliseringsförmåga och förmåga 

till att anpassa sin teknik efter parets resurser skapade förutsättningar för den 

parterapeutiska relationen. 

En annan slutsats var att informanterna skapade sådana samspel att parets 

engagemang ökade. Genom att informanterna var personliga och använde sig av 

primärt mjuka känslor engagerades paret till att vara personliga och nå djupare 

känslomässiga upplevelser. Dessa intersubjektiva möten ledde till en förändrad 

relation med tryggare emotionella band och en ökad psykisk närhet.    

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med arbetet var att undersöka parterapeuters upplevelser och erfarenhet av 

förändring i parterapi. Under arbetet gav analysen att perceptuell information och 

kommunikativ allians var viktiga faktorer för det parterapeutiska arbetet. Det hade 

varit av intresse att studera om det fanns överensstämmelse i upplevelsen av 

förändringsögonblick genom att simultant undersöka terapeuters och klienters 

upplevelser av förändring.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Terapeuten 

Kan du beskriva din professionella bakgrund och den teoretiska kontext du 

befinner dig i. Ålder, antal år i yrket, handledning. 

Vad var det som gjorde att du blev parterapeut?  

På vilket sätt skiljer det sig från att vara individualterapeut? 

Kan du beskriva vad psykodynamisk parterapi innebär?  

 

Vilka terapeutiska faktorer skulle du vilja säga är av betydelse för mötet i 

parterapin? 

Vad är av betydelse för dig när du skapar dig en bild av paret? 

Har du något speciellt knep som känns som att det oftast fungerar, för att matcha 

dina klienter? 

Vilka ord använder du som är viktiga för dig? 

Vad tänker du hos dig själv är hjälpande? 

Vad tänker du hos dig själv är stjälpande? 

Om deras livsstil är väldigt långt ifrån ditt sätt att leva, hur påverkas du av det? 

Vilka möjligheter innebär det att ni är tre? 

Vilka svårigheter ställs du inför?  

Hur reagerar du om det bara är en i paret som ”nappar”? 

Vad är lättast för dig att hantera? 

Vad är svårast för dig att hantera? 

Vad påverkar ditt val av interventioner? 

Vilka ledtrådar har du för att notera förändring – att någonting sker emellan er? 

Händer det att det inte finns någonting att göra och hur påverkas du av det? 

Finns det områden, teman, som verkar vila på ditt ansvar att benämna? 

Kan man tala om allting? 

Om man inte tycker om en/båda. Hur blir det? 

Om man blir väldigt förtjust i en/båda. Hur blir det? 
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Kan alla gå i parterapi? 

 

Vilka terapeutiska faktorer skulle du vilja säga är av betydelse för 

parrelationen?  

Hur märker du att det händer något emellan paret? 

Vad tänker du hos dig själv har varit av betydelse? 
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Bilaga 2 

Mail till deltagarna  
 
Hej 

Jag heter Ann-Britt Siegerstam och läser sista året på S:t Lukas 

psykoterapeutprogram i Göteborg. Jag är intresserad av psykodynamisk parterapi 

och vill fördjupa mig i vad som påverkar dess utveckling.  

I höst kommer jag att skriva uppsats och det är med anledning av det som jag 

vänder mig till Dig för att höra om det finns intresse av att delta i en studie. De 

frågeställningar jag önskar undersöka är följande: 

 

Vilka terapeutiska egenskaper är av betydelse för mötet i parterapin?  

Vilka terapeutiska egenskaper påverkar att parrelationens samspel förändras?  

Vilka möjligheter och svårigheter ställs du som terapeut inför?  

 

Sammanlagt kommer fem psykodynamiskt inriktade parterapeuter att intervjuas. 

Intervjun kommer att spelas in och tar 60 minuter på den plats som passar Dig 

bäst.  

Studien avser att följa Vetenskapsrådets grundkrav om forskningskrav, 

individskyddskrav samt informations- och samtyckeskrav. Individskyddskravet 

beskriver utöver kravet på att individer inte får komma till skada, att 

konfidentialitet, samtycke och information ges samt hur materialet får användas. 

Färdigt resultat kommer att presenteras september 2017. 

 

Om ytterligare information önskas, eller om det genast känns intressant att delta, 

går jag att kontaktas per telefon eller mail enligt nedan.  

Vänlig hälsning 

Ann-Britt Siegerstam 

siegerstam@hotmail.se 

0702-37 13 64 
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