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Sammanfattning/abstract 

Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har 
beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en 
relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. 
Syftet var att undersöka psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av att 
samtala med patienter om terapirelationen utifrån ett här-och-nu-perspektiv.  

Frågeställningar: Hur ser psykoterapeuters erfarenheter av samtal om relationen 
i terapirummet ut?  
 
Vilka aspekter beskrivs som betydelsefulla för psykoterapeuter då patient - 
terapeutrelationen fokuseras? 

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med fem psykoterapeuter. Vid analysen 

användes tematisk metod. 

 

Resultat: Att vara i relation med patienter innebar erfarenheter av att visa sig, 
hitta sin stil samt klä relationen i ord. Samtalet om den ömsesidiga relationen 
beskrevs som en utmaning. Att hitta en rytm tillsammans med patienten och att 
växla mellan positionerna deltagande och observerande terapeut framhölls som 
viktigt. Det relationella samspelet gav upphov till unika möten och en förundran 
över både människans och samspelets komplexitet. 

Diskussion: Det fanns en vilja att dela med sig av sig själv, samtidigt som 
svårigheter uppstod. Möjligheterna med relationellt arbete övervägde riskerna, 
men det beskrevs som krävande. Professionell och relationell trovärdighet 
framkom som betydelsefulla aspekter för deltagarna då patient - 
terapeutrelationen fokuserades. 

Nyckelord: metakommunikation, patient - terapeutrelation, psykodynamisk 

psykoterapi 

 

Introduction: The intersubjective relationship in the therapy room has been 

described as a factor for change. Therapist – patient interplay creates new 

understanding for both of them. The purpose was to explore psychodynamic 

psychotherapists' experiences of talking with patients about the therapeutic 

relationship from a here and now - perspective. 

Questions: What do psychotherapists´ experiences of relational work in therapy 
look like?  

What aspects are described as important for psychotherapists when focusing on 
the patient - therapist relationship? 

Method: Semistructured interviews with five psychotherapists. Thematic method 

was used when analyzing the material. 



 
 

 
 

 

 

Results: Relational work meant experiences of self-disclosure, discovering 
therapeutic style and describing the relationship in words. Conversation about the 
mutual relationship was described as challenging. Finding a mutual rythm with the 
patient and altering between participatory and observational therapist positions 
was emphasized as important. Relational work led to unique encounters and a 
chance to marvel at human and interplay complexity. 

Discussion: There was a willingness to share in relation with the patient, but 
difficulties arose. Possibilities of relational work outweighed risks, and it was 
described as demanding. Professional and relational credibility emerged as 
important aspects for the participants when focusing on the patient - therapist 
relationship. 

Keywords: therapeutic immediacy, patient - therapist relation, psychodynamic 

psychotherapy 
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1 Inledning 

Den terapeutiska relationen nämns ofta som en avgörande faktor för en 
framgångsrik terapi (Gelso, 2019). Arbete i överföringen och metakommunikation 
är begrepp som används för att begripliggöra hur arbetet med relationen sker. 
“Therapeutic immediacy” är ytterligare ett begrepp för detta. Det innebär ett 
omedelbart förhållningssätt till terapirelationen i nuet, där terapeuten i samtalet 
berättar om sin bild av det som händer mellan dem och bjuder in patienten till ett 
samtal om det (Holmqvist, 2018). En sådan dialog innefattar inre processer hos 
både terapeut och patient, som rör känslor, tankar och fantasier om varandra. Ett 
samtal om relationen här och nu kan göra att sådana dolda processer blir synliga 
och öppet talbara vilket i förlängningen kan öka patientens förståelse för sig själv 
och andra (Hill m.fl., 2014). Patienter kommer ofta till terapi för att det finns 
bekymmer i nära relationer och det finns en möjlighet att samtalet om 
terapirelationen bidrar till en ny känslomässig upplevelse som sedan kan ge 
positiva konsekvenser i privata relationer (aa). När terapeuterna berättar om sina 
upplevelser kan vi få tillgång till erfarenheter som format deras syn på samtal om 
relationen i terapirummet. Över tid har uppfattningar om vad terapeuten bör dela 
med patienten förändrats. Terapeut och patient befinner sig i en relation där 
samspelet påverkar dem och skapar ny förståelse - för dem båda, vilket sätter 
tryggheten på spel och tar med terapeuten ut i okänt land. Genom sin deskriptiva 
karaktär avser studien bidra med en bild av hur terapeut och patient talar om sin 
relation, vilket också visar vilka aspekter som psykoterapeuter ser som 
betydelsefulla och som påverkar det kliniska arbetet. Denna studies syfte var 
således att undersöka psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av att 
samtala med patienter om terapirelationen utifrån ett här-och-nu-perspektiv.  

 

2 Bakgrund 

Sökord: psychodynamic, real relationship, therapist-client relationship, 

therapeutic immediacy, working alliance, transference, transference work 

Databaser: PsychInfo, PEP, DiVA 

 

2.1 Teori 

Gelso (2019) ser den terapeutiska relationen som tredelad: arbetsalliansen, 
överföring - motöverföring samt den verkliga relationen, vilka alla tre är 
närvarande i varje session. De samspelar med och är beroende av varandra. Gelso 
framhåller att den verkliga, d.v.s. den personliga relationen är grunden för de 
andra två; utan den skulle de andra inte kunna utvecklas. Intersubjektivitet handlar 
om hur den gemensamma interaktionen mellan terapeut och patient skapar 
upplevelser som går utöver enskilda erfarenheter (Holmqvist, 2018). Stern (2005) 
beskriver det som att ögonblick vävs samman i det intersubjektiva fältet. 
Samspelsforskningen har bidragit till kunskap om terapi genom att belysa hur barn 
lär sig implicit, genom erfarenheter tillsammans med en annan människa. Det rör 
sig inte främst om faktainlärning utan om att tänka och känna tillsammans, vilket 
leder till positiva ögonblick i ett unikt möte som förändrar både personerna och 
samspelet (Holmqvist, 2018).   
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Skillnaden mellan det som kallas enpersons-psykologi och det som beskrivs som 
tvåpersoners-psykologi är att två människors personliga föreställningar skapar 
vetande, d.v.s. intersubjektivitet är något som växer fram i mötet (Holmqvist, 
2018). Relationer kan ses som ett ständigt samspel mellan komplementaritet och 
ömsesidighet. När samspelet bryter samman ersätts samskapandet av en 
polarisering: “den-som-gör” och “den-som-blir-gjord-med” (Benjamin, 2017). 
Om terapeuten berättar om sina egna reaktioner för patienten kan det ge nya 
perspektiv som hjälper dem att komma vidare från en sådan tvingande 
motsättning och återta möjligheten till en intersubjektiv relation. Ett nytt 
alternativ blir möjligt genom att metakommunicera om vad som händer i 
relationen (Holmqvist, 2018). 

 
Freuds (1915/2008) syn på överföring handlade om tid. Vi navigerar relationellt 
utifrån drifter och tidigare erfarenheter av nära relationer vilka återuppstår i nuet, 
på gott och på ont. För Klein (1952/1993) var överföring mer en fråga om 
geografi, i dynamiken mellan den yttre och den inre världen. Klein menar att 
fantasier inombords läggs som ett filter över händelser och relationer i det yttre. 
Yttervärlden förklaras och ges mening genom projektioner som sedan introjiceras 
och omformar den inre världen (Holmqvist, 2018). Winnicott (1971/1995) lyfte 
fram att förutsättningen för att använda ett objekt är att objektet måste vara en del 
av den gemensamma verkligheten, och inte “ett knippe projektioner” (s. 143). 
Objektet blir användbart just för att subjektets medvetna och omedvetna 
destruktivitet riktas mot det och därmed placerar objektet utanför självet - utanför 
omnipotent kontroll. Objektets förmåga att “överleva” utan att hämnas är viktig 
för att subjektet ska kunna använda det, kärlek ska kunna uppstå samt en 
gemensam verklighet ska kunna skapas.  

 
Gelso (2019) beskriver tre bärande idéer kring fenomenet överföring. Den 
klassiska uppfattningen härstammar från barnets olösta konflikt i den falliska fasen 
och Oidipuskomplexet (4-7 år). De inre konflikter som kvarstår visar sig hos den 
vuxne i nära relationer. I relation till en psykoterapeut kan en överföring växa 
fram, baserad på erfarenheter av omvårdnadspersoner vid tiden för 
Oidipuskomplexet. Patienten uppfattar då terapeutens attityd eller beteende med 
utgångspunkt i sina egna olösta konflikter. Det interpersonella synsättet innefattar 
enligt Gelso överföring som en repetition av tidigare konflikter med betydelsefulla 
andra, och dessa överförs till terapeuten. Ursprunget till konflikten inträffade i 
patientens barndom och hade då en verklighetsbaserad orsak, som var nödvändig 
för barnets dåvarande verklighet. Som vuxen blir konflikten dock hindrande i 
relationer och intensifieras i en terapi, där terapisituationen lockar fram 
konfliktfyllda känslor gentemot terapeuten. Den tredje uppfattningen kallar Gelso 
för det intersubjektiva-relationella perspektivet. Här samlas idéer som grundar sig mer i 
en tvåpersoners-psykologi än de tidigare idéernas fokus på överföring som något 
som kommer ur patientens inre konflikt, och därför ser likartad ut med vilken 
terapeut patienten än träffar. Överföring ses i det intersubjektiva-relationella 
perspektivet som något som konstrueras mellan patient och terapeut, eftersom 
båda bidrar till överföringen som uppstår. Patient och terapeut undersöker här 
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tillsammans vad de gemensamt konstruerat i överföringen. Gelso belyser att i en 
extrem tolkning av detta perspektiv så finns det ingen “kärna” i patienten, endast 
en gemensamt konstruerad verklighet.  

 
I sammanställningen av tre övergripande idéer om överföring lyfter Gelso (2019) 
fram att alla dessa synsätt har problem. Den klassiska uppfattningen begränsas av att 
överföring knyts så tätt till konflikten i Oidipuskomplexet. Det interpersonella 
synsättet utvidgar synen på överföring bortom Oidipuskomplexet, men är 
fortfarande en en-persons psykologi. Det intersubjektiva-relationella perspektivet som 
fokuserar på det ömsesidiga bidraget till överföringen antyder därmed att det inte 
skulle finnas en kärnkonflikt hos patienten som hen bär med sig in i relationer, 
och som växer fram i överföringen i terapi och därför behöver talas om. Gelso 
påpekar att även om det finns ett samskapande i den terapeutiska överföringen så 
blir perspektivet att överföringen konstrueras av terapeut och patient svårt att 
acceptera både logiskt och empiriskt, då det finns rikligt med forskning som 
stödjer just att patienten bär med sig konflikter som blir synliga i relation till 
terapeuten. Det relationella perspektivet tenderar enligt Gelso att se överföring 
som “allt” som händer mellan terapeut och patient. Där gör bristen på 
avgränsning av begreppet överföring det svårt att upptäcka både vad överföring 
faktiskt är men också vad det inte är. 
 

Busch (2014) beskriver arbete i överföringen som ett omfattande ämne, och 
poängterar att psykoanalytiker ofta tolkar överföring för snabbt, innan patienten 
är redo att ta emot tolkningen. Busch beskriver hur en analytiker behöver låta 
överföringen finnas i rummet istället för att försöka dra in den i rummet. Således 
skulle ett första steg vara att klarifiera fenomenet vi tänker på som överföring i 
den omedelbara stunden som det uppstår i rummet, och inte tolka. Detta 
beskriver Busch som ett första steg mot ett arbete i överföringen. Patienten 
behöver enligt Busch ha en erfarenhet och en förmedveten uppmärksamhet på vad 
analytikern tolkar innan tolkningen sker. Analytikerns motöverföring är enligt 
Busch en avgörande källa till information om den analytiska situationen, men kan 
också förse analytikern med information som är svår att översätta och tolka. I linje 
med resonemanget om överföring beskriver Busch vikten av att arbete i 
motöverföringen innefattar både en empatisk intoning till patientens ångest och 
behov, och en likaledes empatisk intoning till vad som rörs upp inom analytikern. 
Klarifiering föreslås även här föregå tolkning. Analytikern bör enligt Busch börja 
med att försöka förstå hur patienten kommunicerar och på vilket sätt detta visar 
sig i analytikerns motöverföring. Ett första steg mot arbete i motöverföringen kan 
sedan vara att se om patienten själv kan höra vad hen gör med sina ord, eftersom 
det är den mest troligt observerbara och konkreta delen av vad som pågår i 
samtalet och i relationen.  

 

2.2 Tidigare forskning - empiriska vetenskapliga studier 

En sökning på begreppet ”therapeutic immediacy” resulterar i relativt få träffar, 
medan t.ex. ”transference” genererar ett mycket stort antal. Ur det spänningsfältet 
valdes studier med en direkt koppling till arbetet med den terapeutiska relationen. 
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I en metastudie om ömsesidighet (eng. mutuality) i terapi gjorde Cornelius-White, 
Kanamori, Murphy och Tickle (2018) en systematisk genomgång av 21 såväl 
kvantitativa som kvalitativa studier. Genomgången visade att senare års forskning 
betraktar den terapeutiska relationen med utgångspunkt inom dyaden medan äldre 
studier beskriver antingen terapeutens eller patientens upplevelse. Ömsesidighet 
definieras som: “an emergent property that is the product of coexperiencing of 
the therapeutic attitudinal qualities in the relationship between client and 
therapist” (s. 490). Ömsesidighet är knutet till klimatet mellan terapeut och 
patient. Ömsesidig empati, positiv uppskattning samt förmåga att uppfatta den 
andre realistiskt är viktiga aspekter av ömsesidighet.  

 
Av metastudien framgår att en uppriktig terapeut blir tillförlitlig, men Cornelius - 
White m.fl. (2018) betonar att “self-disclosure”, dvs att dela med sig av egna 
upplevelser och erfarenheter, behöver göras med försiktighet och eftertanke. Om 
terapeutens öppenhet om sig själv hotar att upplösa gränsen mellan rollerna i 
terapin uppfattas det som betungande av patienten (Wells, 1994; Tickle & 
Murphy, 2014). En autentisk terapeut, villig att lära av sin patient, ses som någon 
som också vill växa. Särskilt ungdomar vill att terapeuten ska visa äkthet och dela 
sin mänsklighet, vilket ses som en hjälp att skapa en nära relation med trygga 
gränser (Binder m.fl., 2011). Asymmetrin i relationen fungerar även den som en 
gränssättande trygghet eftersom patienten inte behöver återgälda terapeutens 
omsorg. Istället är det omsorgen i sig som skapar en känsla av ömsesidighet. Det 
handlar således inte om att vara lika beroende eller ansvariga utan att syftet med 
relationen är patientens välmående. Ömsesidigheten växer ur terapeutens förmåga 
att visa integritet i sin medvetenhet om asymmetrin. Att “gömma sig” bakom 
terapeutrollen och visa upp en fasad hotar däremot relationen och lämnar 
patienten isolerad. Författarnas slutsats är att ömsesidighet är något som håller på 
att bli en betydande variabel i studier om den terapeutiska relationen. (Cornelius-
White m.fl., 2018).  

 
Hill m.fl. (2014) skiljer mellan överföringstolkningar och “therapeutic 
immediacy”. Författarna definierar “immediacy” som en diskussion om den 
terapeutiska relationen där både patient och terapeut deltar och som något mer än 
socialt småprat. Begreppet “immediacy” ligger nära metakommunikation, och det 
har intersubjektiva kvaliteter. Andra studier har knutit förekomsten av 
“immediacy” till rambrott, konfrontationer av negativ art från patienten eller 
undandragande från relation (Kuutmann & Hilsenroth, 2012). I studien av Hill 
m.fl. fann man att den vanligaste anledningen för terapeuter att använda det som 
ingår i begreppet “immediacy” var för att utforska outtalade känslor om 
terapirelationen. Samtal om känslor medförde en känslomässig upplevelse som 
ledde till positiv förändring för patienten. Överföringstolkning och “immediacy” 
är två begrepp som överlappar varandra (Hill m.fl., 2014). De kan teoretiskt skiljas 
åt genom att de senare är mer heltäckande och innefattar all dialog om relationen 
här och nu, inräknat överföringsfenomen men också t.ex. arbetsallians och den 
verkliga relationen. Överföringstolkning belyser det förflutnas påverkan på nuet - 
en insikt kring relationsmönster (Kuutmann & Hilsenroth, 2012).  
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Studier av “therapeutic immediacy” har visat blandade resultat. Denna aspekt har 
visat sig vara en hjälp att synliggöra viktiga frågor i terapi. Det finns således en 
koppling mellan terapeuters grad av “immediacy” och patienters förmåga att 
tolerera svåra känslor, känna sig validerade och utveckla relationella färdigheter. 
“Immediacy” är inte nödvändigtvis bra för alla och för en del väcker “immediacy” 
känslor av obehag, som att vara pressad och alltför utmanad (Mayotte - Blum 
m.fl., 2012). Kuutmann och Hilsenroth (2012) fann i sin studie omfattande 76 
personer i psykodynamisk korttidsterapi att patienter med allvarlig patologi, 
särskilt de med kall interpersonell stil och låg självkänsla, hade nytta av att patient 
- terapeutrelationen betonades inledningsvis.  Till denna studie hänvisades 
patienter från en universitetsklinik oavsett samsjuklighet eller diagnos.  

 
I en studie av Hill m.fl. (2014) filmades 16 psykodynamiska terapier i en klinisk 
miljö för att studera relationen mellan terapeut och patient. Man såg att 
“immediacy” var hjälpsamt, men att terapeutens förmåga att ha samtal om 
relationen här och nu behöver tränas upp, kanske under åratal, för att behärskas 
till fullo. Forskarna föreslog ytterligare forskning kring hur, när och med vem 
“immediacy” bör användas, då man i studien såg att främst personer med trygg 
anknytningsstil svarade positivt på “immediacy”. I studier där “immediacy” 
utvärderats har bedömarna samtidigt diskuterat själva begreppet, genom att tid 
lagts på att uppnå konsensus i bedömningen, innebärande bl.a. att jämföra 
bedömarna sinsemellan för att ge ökad kunskap om begreppet ”immediacy” (Hill 
m.fl., 2014; Mayotte - Blum m.fl., 2012).  

 
Höglend och Hagtvet (2019) har studerat hur arbete i överföringen påverkar 
utfallet av terapi. Under ett års tid fick sammanlagt 100 patienter manualbaserad 
terapi. Dels i en grupp som arbetade i överföringen där terapeuten länkade explicit 
till sig själv, dels i en andra grupp där samtalet inriktades endast på relationer 
utanför terapin. Vid analys framkom att personer med mer mogna 
relationsmönster och större psykologiska resurser hade lika stor nytta av båda 
behandlingarna. Personer med allvarligare interpersonella problem och svårigheter 
i nära relationer hade signifikant mer nytta av terapi som inriktade sig på arbete i 
överföringen. Forskarna betonar kunskapen om hur känslor kan förvränga 
kognitiv insikt, och de visar i sin studie hur insikt och medvetenhet om känslor 
kan vara av betydelse för långtidseffekter av terapi med fokus på arbete i 
överföringen i psykodynamisk psykoterapi. Det vill säga, i terapi är det viktigt att 
adressera problem i den terapeutiska relationen och försöka förstå dessa utifrån 
både tanke- och känsloperspektiv. 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av att 
samtala med patienter om terapirelationen utifrån ett här och nu-perspektiv. 

 
Frågeställningar: Hur ser psykoterapeuters erfarenheter av samtal om relationen i 
terapirummet ut?  
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Vilka aspekter beskrivs som betydelsefulla för psykoterapeuter då patient - 
terapeutrelationen fokuseras? 

 

4 Metod 

Den kvalitativa metodens utgångspunkt är att undersöka människors upplevelser 
för att generera förståelse och mening kring de företeelser man valt att studera 
(Langemar, 2008). I denna studie undersöktes deltagarnas upplevelse av hur det är 
att samtala med patienten om den gemensamma relationen och därmed valdes 
intervjun som metod för insamlande av data. Forskningsintervjuns mål är att 
producera kunskap om ett fenomen genom det samtal som uppstår via intervju 
med dem som har erfarenheter av den studerade företeelsen (Kvale & Brinkmann, 
2014). Författarens ingång i arbetet präglades av reflektion och den hermeneutiska 
cirkelns växling mellan del och helhet. Förståelse blir då något som genererar ny 
förståelse, vilken sedan kan beskrivas i en studie (Langemar, 2008). Gadamer 
(1991, citerad i Orange, 1995) menade att “the true locus of hermeneutics is in 
this in-between” (s. 16). Metoden speglar på så vis studiens ämne i sig, då 
förståelse skapas relationellt, med start i det möte som sker här och nu mellan två 
personer d.v.s. den som intervjuar och den som blir intervjuad.  

 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Vid undersökningens start skickades förfrågan och informationsbrev (se bilaga 4) 

ut per mejl till psykoterapimottagningar och också till enskilda terapeuter som 

fanns med på Psykoterapicentrums hemsida. En av dessa lämnade återbud. 

Utifrån tillgänglighetsurval (Langemar, 2008) kontaktades sedan terapeuter tills 

fem deltagare uppnåtts. Jämn könsfördelning eftersträvades vilket uppnåddes 

genom att tre kvinnor och två män deltog. Deltagarna skulle även vara aktiva 

psykoterapeuter som därmed kunde bidra till en dagsaktuell bild av hur de 

arbetade med relationen i terapirummet.  Fem psykodynamiskt orienterade 

psykoterapeuter, från fyra olika arbetsplatser deltog och dessa fem hade arbetat 

mellan ca 2 och 33 år efter erhållen legitimation. De beskrev var och en sin 

inriktning som: relationell, integrativ, humanistisk samt två deltagare som beskrev 

sig som psykoanalytiskt förankrade. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna var halvstrukturerade med ett stort antal förberedda frågor (se bilaga 
1), vilket föranleddes av att ämnet är brett och intervjuaren ville ha möjlighet att 
pröva sig fram för att försöka inspirera till minnen av konkreta händelser i 
terapirummet.  Samtidigt uppstod följdfrågor och nya frågor under intervjun 
(Langemar, 2008). Frågeområdena (se bilaga 2) rörde det interpersonella fältet, 
den verkliga relationen samt överföring - motöverföring. Att be terapeuter minnas 
explicita tillfällen i terapi var ett sätt att poängtera den kliniska kopplingen för att 
undvika teoretiserande och istället återkalla upplevelser. Då flera av de intervjuade 
uttryckte oro för att inte kunna komma ihåg exempel fungerade mer öppna frågor 
som en inledning till spontana minnen och innehållsrikt material, samtidigt som 
följdfrågor höll fokus på ämnet. Intervjuaren stödde sig i sina frågor om arbete 
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med relationen i terapirummet på Hills och Knox’s (2009) operationaliserade 
definition av vad arbete med relationen innebär (se bilaga 3). Detta gjorde att det 
blev möjligt att gå vidare med kliniska exempel som involverade både terapeut 
och patient. Det förekom exempel där terapeuten refererade till en egen 
upplevelse som inte verkade ha delats eller där patienten inte hade blivit inbjuden 
till ett samtal om vad som pågick i relationen.  

 

4.3 Bearbetningsmetod 

Intervjuerna transkriberades av författaren som sedan läste igenom texten. 
Därefter kodades materialet och varje kod benämndes utifrån sitt innehåll. 
Koderna markerades med olika färger i datorn, skrevs sedan ut och klipptes till 
lappar med citat. Dessa lades ut på golvet och strukturerades enligt induktiv 
metod till gemensamma kluster som namngavs utifrån innehåll. Genom tematisk 
analys framkom en mängd (24) underteman under fyra huvudteman med innehåll 
kopplat till den terapeutiska relationen, som benämndes “Grunderna”, 
“Hantverket”, “Processerna” och “Samspelet”. De 24 undertemana hade stark 
koppling till materialet, exempelvis underteman som “Att visa sig”, “Förhandling 
professionellt/privat” och “Timing” och efter ytterligare en bearbetningsprocess 
framstod åtta nya underteman. Dessa samlades under tre preliminära huvudteman: 
“Att utmana sig”, “Att inrätta sig” och “Att beträda ny mark”. Vid en kritisk 
granskning framstod några underteman som längre ifrån intervjumaterialet än 
tidigare, då ämnen som t.ex. “Rambrott” och “Utöva makt” fick en 
oproportionellt stor plats. Detta föranledde en återblick på citaten. I detta skede 
av analysarbetet uppstod associationen till att samspelet mellan terapeut och 
patient kan liknas vid en dans, eftersom den innehåller en intim växelverkan, där 
patient – terapeutparet behöver hitta en gemensam rytm. Det kräver en följsamhet 
från terapeuten samtidigt som terapeuten behöver vara observant på hur hen dras 
in i samspelet. Vid en tredje analys slogs teman ihop till två huvudteman och sju 
underteman som till sist fick sina slutgiltiga benämningar. Detta var en aktiv 
process, som innehöll det tolknings- och analysarbete som är typiskt för den 
kvalitativa metodens arbete med parallella och cirkulära förlopp i analysprocessen 
(Langemar, 2008). 

 

4.4 Genomförande 

Under februari 2019 bokades fem intervjuer som genomfördes innan mars 
månads utgång. Inspelningen av intervjuerna gjordes på respektive deltagares 
arbetsplats och vid ett tillfälle i ett lånat rum på S:t Lukas mottagning i Göteborg, 
både med en diktafon-app i telefonen samt med en diktafon. En av deltagarna 
intervjuades vid två tillfällen p.g.a. tidsbrist vid tillfälle ett. Intervjuerna tog mellan 
1 - 1,5 timme och inleddes med ett samtal där ramen fastslogs. Därefter 
presenterades undersökningen och samtyckesblanketten (se bilaga 5) skrevs under 
i två exemplar varav deltagaren fick det ena. Intervjuaren inledde med en kort 
beskrivning av forskningsfrågan samt en bred inledande fråga om hur deltagaren 
såg på kommunikation om relationen i allmänhet i terapi. Ur det växte samtalet 
fram utifrån de tankar som deltagaren gav uttryck för. Intervjuaren bemödade sig 
om att vara en empatiskt nyfiken lyssnare som sammanfattade och ställde 
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följdfrågor i linje med ämnet. I slutet av varje intervju tillfrågades alla deltagare om 
år i yrket, inriktning samt om det var något de ville tillägga. 

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådet beskriver forskarens eget etiska ansvar som grunden för all 
forskningsetik (http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml). Det handlar om 
forskarens integritet i sina val under undersökningens utförande, där klokhet bör 
prägla forskarens bedömning av vad som är viktigast i de situationer som uppstår 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Till skydd för deltagarna har denna studie följt Lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor. Detta har meddelats i 
informationsbrevet samt kommunicerats under intervjutillfället vad gäller 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser för deltagarna och forskarens roll 
(etikprövningslagen, 2003:460, www.lagen.nu). Studien presenterades enligt god 
forskningssed vad gäller syftet med studien, dess resultat och vilka metoder som 
användes (Vetenskapsrådet, 2017). Då etikprövningslagen undantar arbeten som 
utförs inom en utbildning kan det vara värt att påpeka att god psykoterapeutisk 
etik värnar om den enskilda människans rätt till skyddande av uppgifter som kan 
vara känslig information.  

 

6 Resultat 

Analysen gav två huvudteman som tillsammans innehöll sju underteman. Under 
analysarbetet uppstod associationer till upplevelsen av “att dansa”. Därför 
återkommer denna metafor av och till i beskrivning av tema och undertema. 
Dessa visas i tabell 1. Varje undertema illustreras i redovisningen nedan med citat. 
Citaten är redigerade för att öka läsbarheten och deltagarna har tilldelats 
pseudonymer. För att ge något av ett sammanhang till citaten anges också den 
teoretiska grund som respektive deltagare uppgett. 
 
Tabell 1 
Tema och undertema 

Tema Undertema 

6.1. Att vara i relation 6.1.1. Visa sig  
6.1.2. Hitta sin stil  
6.1.3. Klä i ord  
 

6.2. Att samspela 6.2.1. Hitta rytmen  
 6.2.2. Föra och följa  

6.2.3. Mötas    
6.2.4. Förundras 

 

6.1 Att vara i relation 

Patientrelationer bidrog till nya insikter om hur det terapeutiska arbetet kan 
utföras, bortom teorier och ideal, och en inkännande hållning beskrevs som viktig. 
Den egna terapin lyftes fram som något som hade präglat deltagarna och “den 
gamla skolan” var något de förhöll sig till. Senare upplevelser, där patienterna 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://www.lagen.nu/
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hade varit med och påverkat dem och därmed stilen på terapin, togs upp som 
utvecklande för den egna terapistilen.   
 

6.1.1 Visa sig 

Flera deltagare beskrev hur patienten bidrog med information om relationen och 
påvisade saker patienten hade uppfattat. Det kunde handla om terapeutens 
oförmåga, eller skicklighet, att plocka upp och benämna känslor eller ordval.  

  
Men det var, alltså det var tufft för mig att behöva, ehm, blotta mig, att ‘Ja du har 
rätt... det här fixar inte jag’. (Amanda, relationell)  

 
I efterhand kunde deltagarna reflektera över att erkännandet av patientens 
upplevelse hade varit viktigt för patienten. Det hade enligt deltagarna lett till en 
ökad ömsesidig tillit och insikt om mönster i patientens relationer. Med 
utgångspunkt i relationen till den andre resonerade deltagarna om tillfällen då de 
hade upplevt att de “tappat masken” och visat sig på ett mer omedelbart sätt. 
Episoder då känslorna hade tagit överhanden beskrevs som svåra att överblicka i 
förhållande till vilka konsekvenser detta fått för patienten och för relationen. Ett 
exempel som gavs var om det kunde vara hjälpsamt för patienten att se terapeuten 
ledsen eller inte. Det skapade således osäkerhet kring rollen att ha visat dessa 
känslor.  

 
Alltså du vet, att det, då blir det jobbigt att personen har gjort mig ledsen, alltså 
då ska den bära mig liksom, i det. (Britta, integrativ)  

 
Deltagarna lyfte fram att det gav dem känslan av att bryta mot sociala normer när 
de blottade sig. Ibland sågs det som nödvändigt för att nå fram till den andre och 
krävde då en längre process inom terapeuten som kunde ta upp dessa situationer i 
handledning. Konsekvensen upplevdes stundtals som ett överrumplande 
känslomässigt tillstånd, där det först i efterhand blev möjligt att tänka om det som 
hänt. Ett sådant tillfälle som beskrevs handlade om att den intervjuade benämnt 
arbetsalliansens rollfördelning som ett svar på en flörtig kommentar, varvid 
patienten rodnade. Dialogen påverkade deltagaren starkt, och hon berättade om 
det som att båda blev uppslukade av kraften i ögonblicket. Det blev i efterhand 
svårt att minnas vad som hände.  

 
Direkt efter rodnaden? Det minns jag inte. Alltså jag minns faktiskt inte det, för 
då var jag väldigt upptagen med ‘Huh! Vad har jag gjort nu?’. Så att det var nog 
lika obekvämt för oss båda två, tror jag. (Amanda, relationell) 

 
Kliniska erfarenheter verkade ha präglat deltagarnas val när det gällde hur de 
visade sig. Dessa erfarenheter ledde också till funderingar över vad som var 
möjligt att dela när de kände igen sig själva hos den andre. 

 
...jag har funderat mycket tillsammans med några handledare men det här att om 
jag skulle avslöja att ‘Det har varit svårt där för mig’, och nu sitter jag ju här som 
ett levande bevis. Om du visste hur bra det kan bli. Det blir ju också väldigt 
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kravfyllt för patienten. Det kan ju bli helt kvävande: ‘Hon kan, men jag klarar inte 
av detta, jag är fortfarande en usel människa som är helt värdelös, va.’ Så jag kan 
ju aldrig använda det. (Ella, psykoanalytisk) 

 
Särskilt i terapi med ungdomar uttryckte en deltagare att äkthet var viktigt men 
svårt, t.ex. om de frågade något personligt utifrån egen drogproblematik som: 
“Har du rökt på nån gång?”. 

 
Då har jag försökt att ehh, då har jag försökt att svara personligt med inte privat, 
eller vad man ska säga alltså mer du vet såhär, ja men jag har ju också provat på 
saker, för att det tillhör ungdomen eller liksom så (....) till skillnad från nåt svalt 
som ‘varför undrar du det’ eller ‘hur skulle det påverka dig’ (....) alltså mycket mer 
av att faktiskt delge… mitt privata utan att för den skull liksom...ja...vara för 
utlämnande om mitt privatliv. (Britta, integrativ) 

 

6.1.2 Hitta sin stil 

Deltagarna beskrev erfarenheter från sin egenterapi som något som påverkade 
dem personligen och som terapeuter. Det beskrevs som att det fanns en 
ofrånkomlighet i att vara en deltagande terapeut, genom att såväl medvetna som 
omedvetna personliga bekymmer påverkade det dagliga arbetet. En deltagare 
reflekterade över det privatas närvaro under en period då hon själv gick i 
psykoanalys. 

 
Och det tycker jag, jag har gått i analys och det tycker jag hjälper mig väldigt 
mycket att tänka att vi har ju alltid egna erfarenheter och jag tror att vi är lite olika 
att tänka och reflektera över det, men går man i en analys fyra dagar i veckan så 
måste man det, du kommer inte förbi att du tänker om det som jag sliter och 
kämpar med kommer upp i terapirummet hela, hela tiden och i handledningar 
som man har. (Ella, psykoanalytisk) 

 
Vid sidan av tankarna kring det privatas genomslag i yrkesutövningen fanns också 
tankar om att ramen, och att en alltför strikt ram, kan inge känslor av rädsla för att 
göra “fel”. 

 
När jag började jobba var jag väldigt noggrann med det här med om vi ses på 
stan typ ba, ba, ba… Min terapeut var väldigt eh, strikt. Med ramar och så. Så jag, 
alltså jag var ju lite rädd för henne, det kommer jag ihåg alltså det här om jag...om 
det var så att jag såg henne på stan så blev jag ju såhär ‘Oj! Nu får jag inte se 
henne, nu får jag liksom gå åt andra hållet. Så att inte jag ser henne. Hur var det 
vi skulle göra nu igen?’. (Britta, integrativ) 

 
Deltagarna kunde således uttrycka hur deras stil hade påverkats av den egna 
upplevelsen av att vara patient. 

 
 Jag tror att dom bägge två, dom spelade ganska safe. (....) Dom var, dom gjorde 

det på sitt sätt. Jag gör det på mitt sätt, och jag tror det måste vara så. (Carl, 
psykoanalytisk)  
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Upplevelsen av att ha en genuin relation till sin terapeut hade präglat en deltagares 
stil. 

 
 Och hon svarade också på frågor. ‘Har du barnbarn?’ kunde jag fråga. ‘Ja.’ Istället 

för ‘Hur blir det för dig?’. (Amanda, relationell) 

 

6.1.3 Klä i ord 

Att tala med sin patient om relationen beskrevs som något annat än att lyssna eller 
tolka, och deltagarna berättade om en känsla av ansträngning för att hitta in och 
rätt. De beskrev också att det inte alltid var möjligt att tala med varandra på den 
nivån. Någon berörde insatsen som krävdes för att sätta ord på sin motöverföring 
inför patienten och att detta kunde leda till en upplevelse av utsatthet som 
terapeut. 

 
Det krävs mod ibland när man ska ta upp det, därför att man inser att det kan var 
en idealiseringssituation eller varför inte en demoniserings, där allting ska 
svartmålas och göras sönder. Eh...men det kan också vara helt enkelt därför att 
jag har en period då jag inte riktigt orkar. För det är...att gå upp på metaplan och 
tala om relationen i rummet...eh...det är...lite svårare. (Carl, psykoanalytisk) 

 
En deltagare berättade om en terapi, där hans ord utlöste känslor i överföringen 
då han försökte formulera sig, något de så småningom kunde förstå tillsammans 
ur ett relationellt perspektiv.  

 
 Det var nån person som jag sa till: ‘Du jag vill inte tycka synd om dig när jag 

säger detta, men…’ och så kommer jag inte ihåg vad det var jag skulle säga. Men 
hon tog det som att jag inte kunde förstå henne eller ville förstå henne. Eller tog 
avstånd. ‘Nu kommer jag aldrig att kunna få riktigt förtroende för dig!’. Det blev 
tvärstopp, va. (Dan, humanistisk) 

 
En annan deltagare berättade om ett möte med en patient där känslouttrycken var 
minimala, men där deltagaren själv blev starkt påverkad av en berättelse om 
förlusten som patienten varit med om. 

 
Och där och då mellan oss, då sa jag det. När jag hade hämtat mig lite så sa jag 
att jag såg att du, du… jag såg på dig att du blev ledsen nu när du såg att jag blev 
berörd av det du berättade. Precis nu för tio minuter sen här. (Ella, psykoanalytisk) 

 

6.2 Att samspela 

Samtalet om den ömsesidiga relationen beskrevs som en utmaning av deltagarna. 
Detta kunde bl.a. innebära att inte välja den enkla vägen och att inte använda 
något slags standardkoncept för terapi utan istället låta sig påverkas av unika 
mötesögonblick. Deltagarna såg det som sin uppgift att göra bedömningar, men 
också att hitta en rytm tillsammans med patienten. Att växla mellan positionerna 
deltagande och observerande terapeut framhölls som viktigt. Som att samspelet 
kan liknas vid en dans där terapeuten behöver dansa tillsammans med patienten 
och inte endast leda från kanten av dansgolvet. 
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6.2.1 Hitta rytmen 

Det tycktes finnas ett motstånd mot den “klassiska” överföringstolkningen och 
flera deltagare beskrev försök till omformuleringar. De ville bjuda in till ett samtal 
om hur patienten förhöll sig i relationer utanför terapin, för att sedan närma sig 
dialogen om terapirelationen utifrån en berättelse om vad patienten upplevt. 
Denna upplevelse bekräftades istället för att tolkas. Deltagarna ville hitta in i 
patientens rytm för att kunna väcka intresse och komma igång med terapin. 
Arbetsalliansen kunde då stärkas genom bekräftande kommentarer samt ge ökad 
medvetenhet om känslor hos patienten. 

 
Du ibland så kan det vara att man tar det lite andra vägen: ‘Alltså det är ett 
trauma du har varit utsatt för’. (Dan, humanistisk) 

 
Tid var en aspekt som deltagarna nämnde. Förhållandet mellan nu och då, men 
också tidsfaktorn som måttstock i det relationella arbetet. När det var möjligt att 
prata om samspelet direkt i nuet och att tolka överföringen beskrevs som en fråga 
om timing och känslighet. 

 
Jag tänker att här och nu-kommentarer ligger till grund, lägger en grund för en 
överföringstolkning. (....) Ehm...det är...därför att ibland så kan en 
överföringstolkning landa så tokigt. (Amanda, relationell).  

 
Försök att bedöma vad som pågick i det intersubjektiva fältet beskrevs som en 
växling mellan att känna och att förstå. Deltagarna beskrev en egen medvetenhet 
om att den egna förståelsen var subjektiv. I linje med detta talade deltagarna om 
hur de undvek tolkning eftersom tolkning kan innebära maktutövning. Målet 
beskrevs som att istället åstadkomma en rytmisk och empatisk rörelse i tankar och 
känslor för att underlätta gemensamt utforskande. Vetskap om ojämlikheten i 
relationen fanns hos alla deltagare, som beskrev olika sätt att hjälpa den person de 
mötte att känna sig trygg. En vilja att skapa en situation där det terapeutiska paret 
tänkte tillsammans trots maktobalansen kunde märkas i motståndet mot 
överföringstolkningen. 

 
Än att jag förmätet ska påstå att ‘Du tycker nog att jag påminner om din 
mamma’. Alltså terapisituationen är ju ändå asymmetrisk nog… man får förhålla 
sig till det. (Ella, psykoanalytisk) 

 

6.2.2 Föra och följa 

En deltagare berättade om upplevelser tidigt i yrkeslivet då patienter med 
psykiatriska diagnoser reagerade starkare än vad deltagaren kunnat förutse, t.ex. 
med förälskelse, vilket hade lett till rambrott. Andra berättade om patienter med 
primitiva försvar där det dröjt länge innan dessa togs upp i terapin. Deltagarna 
beskrev också att de ibland satt frågande inför patientens syfte med terapi. 
Bedömningen av patienten beskrevs som avgörande för deltagarnas 
förhållningssätt. Patientens struktur sågs som ett villkor för hur samspelet under 
terapin utvecklades, och beskrivningen av patienten blev då mer teoretisk. 
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Samtidigt framhöll deltagarna att bedömningen var en del i omsorgen om 
patienten för att i terapin kunna följa patientens behov. Det liknade hypoteser 
vilkas syfte var att förutsäga patientens rörelsemönster i dansen. 

 
Jag tänker på det där med relationellt är oftast känslor, oftast att man ändå har 
kommit en bit bort från drifterna. Men då och då stöter man faktiskt på en 
patient som inte har tagit sig från drifternas håla, liksom. (Carl, psykoanalytisk) 

 
Deltagarna resonerade om att fördela patienter, t.ex. säga nej till ytterligare en 
patient med psykotiska symtom för att orka vara närvarande och trovärdig över 
tid. Tyngre problematik medförde en betoning av den personliga relationen och 
rollerna, eftersom deltagarna beskrev att det då fanns en större risk för att 
patientens upplevelse av terapeuten var förvrängd, men denna utmaning ledde 
också till ökade krav på autenticitet.  

 
Den tänker jag olika kring, äh har jag gjort, beroende på vad personen har haft 
för grundstruktur, därför att det också påverkar äh, eh, ska jag säga, lite generellt 
så har ju en person med autism svårare att förstå att ‘nu är vi patient och 
terapeut’. (Britta, integrativ) 

  
Samtalet om samspelet kom ofta en bit in i terapin. Om deltagaren bedömde att 
patienten hade en någorlunda verklighetstrogen bild av terapeuten talades den om 
inledningsvis. Deltagarna reflekterade över den genuina relationen som en 
korrigerande erfarenhet för patienten.  

 
...ibland kan man ju säga att det relationella mellan dig och mig är ju det som jag 
tänker att du har med dig när du relaterar med andra människor, utanför det här 
rummet. Och det kan man ju säga hyfsat tidigt, beroende på hur personen är 
strukturerad som jag har framför mig. (Ella, psykoanalytisk) 

 
Om den observerande positionen kan liknas vid att terapeuten är den som ”för” i 
samspelet skulle ”följa” i samspelet kunna associeras med den deltagande 
positionen. Här märktes en förhandling om personligt och professionellt hos 
deltagarna, som en konsekvens av att fokusera relationen. Att vara neutral 
beskrevs inte som ett ideal av deltagarna och istället kunde de använda patientens 
bild av dem själva i samspelet. 

 
Nu kommer jag att tänka på den kvinnan, hon har sagt, och det är så skönt att 
hon gör det, ‘Jag märker att du blev så bekymrad över, du blev ledsen när jag 
berättade detta’. Det kanske kommer först gången efter och så säger jag: ‘Det var 
jag inte medveten om. Berätta mer vad du uppfattade’. Utan att säga att det var 
så, men jag har antagligen känt det så att säga… Men alltså, dom läser ju av precis 
- det går ju inte att vara neutral där… Nej. (Dan, humanistisk) 

 
I samtal om drömmar i terapin reflekterade en deltagare över graden av sin egen 
involvering i tolkningen av drömmen och osäkerheten kring vad som blev alltför 
personligt blev då tydligare. 
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Jag...sätter ju ett ljus på mig själv i det ögonblicket, det gör jag. Jag skulle ju aldrig 
bli...privat. Men jag rör ju mig i området personlig, absolut. (....) Jag rör mig i en 
ytterkant. (Carl, psykoanalytisk) 

 

6.2.3 Mötas 

Förmågan att härbärgera osäkerhet och okunskap gav enligt en av deltagarna 
utrymme för oförutsedda samspel där patienten bjöd in till ett unikt möte. Här 
använde deltagarna begreppet motöverföring både som en varningsklocka och en 
vägvisare. Kreativitet av det slaget hos terapeuten såg deltagarna som något som 
tenderade att föda spontanitet hos patienten.  

 
Eh, hon satt ned, hon var en sån här liten gumma, va...hon satt ner och så 
började hon prata på världens sämsta svenska. Och jag kände att jag bara var här 
uppe i huvudet direkt och försökte fatta nånting...fick huvudvärk. Så fick jag ett 
infall efter 20 minuter; jag var helt slut. Så sa jag: ‘Kan du inte prata på ditt eget 
språk?’. (....)...hon talade fritt, det bara rann som en flod och hon grät och hon 
pratade och babblade på. Jag förstod ju inte särskilt mycket, men jag förstod ju 
mer än när hon pratade svenska för jag kunde ta emot det med hela min kropp, 
inte bara med skallen. (Carl, psykoanalytisk) 

 
Ömsesidighet i relationen, att ge och också få ta emot, var något som en deltagare 
formulerade utifrån sina konkreta erfarenheter. Denne deltagare gav exempel som 
att patientens hund varit med vid terapitillfällen. Ett annat exempel var att 
patienten hade med sig presenter. Det senare beskrevs som en känslig fråga som 
behövde diskuteras med patienten över tid. Även fika under sessioner hade 
förekommit. Deltagaren kopplade sitt agerande till en bedömning av patientens 
behov utifrån tidigare anknytningsrelationer, men poängterade också 
nödvändigheten i att låta det unika samspelet utvecklas.  

 
Ja, och sen har jag gjort då i samband med avslutningen för sommaren så har jag 
ofta köpt jordgubbar och så lite glass och så har jag bjudit på det. Och det har 
känts som självklart, eller inbjudande… Alltså att det är terapi, men i den så kan 
vi ändå...jag kan få ta emot nånting och att jag kan få ge nåt också och det har 
känts… Det blir en slags avslutning då inför sommaren. Och inför jul kanske det 
blir en pepparkaka. Inga stora grejer, men ändå en gest…  (Dan, humanistisk) 

 
Samma deltagare såg möjligheter till oväntad interaktion med patienten som en 
rikedom. 

 
 Och jag är så glad för hon är konstnär och har blivit inbjuden till en utställning. 

(....) ...det skulle jag nog gärna vilja gå på som en gest emot henne. (Dan, 
humanistisk) 

 

6.2.4 Förundras 

Föränderligheten i psykodynamisk terapi framhölls av deltagarna som en 
anledning till valet av inriktning, då det gav arbetet mening och en möjlighet att 
häpna över människans och samspelets komplexitet. Att se människans 
skaparkraft utvecklas som ett resultat av att vara i relation till en annan berörde. 
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Det som uppfattades som omedvetna uttryck i samspelet var en del av 
fascinationen och vid sådana uttryck kunde arbetet ta oanade vändningar, precis 
som i en lek eller i en dans. 

 
Om jag också förhåller mig förundrad över att jag kunde säga fel, eller nåt 
konstigt eller...nåt jag inte riktigt begriper… Jag kanske sa det för att jag var 
nervös...eller jag kanske sa det för att jag hade en dålig dag eller...eh, det gillar jag. 
Det måste finnas en grad av mysterium i det här. Det är ett mysterium, det är fan 
ett mysterium alltihopa, va. (....) Och det gör mig ingenting om mysteriet ibland 
dyker upp på det sättet att också terapeuten är...ja. Säger saker som man inte 
förstår, som inte han själv förstod. Men det får ju inte ske för ofta! (Carl, 
psykoanalytisk) 

 
En deltagare beskrev hur även patienter hade överraskats då de lagt märke till 
förändringar. 

 
‘Ja, vete faan vad du gör men jag är inte så paranoid längre’. Ehm...En annan man 
sa: ‘Det är jävligt skumt med det här med terapi’. Han hade erektionsproblem. 
‘Men det är så som att det som jag sökte för har nu blivit på ett annat sätt och vi 
får ju det att fungera och jag är så otroligt tacksam för det’. (Ella, psykoanalytisk) 

 
Tilliten till att låta ömsesidighet i relationen utvecklas genom samtalet betonades 
av deltagarna. Även om detta innehöll risker och chansningar beskrevs det som en 
oundviklig del av interaktionen mellan terapeut och patient i den psykodynamiska 
terapiformen. 

 
 Ingen av oss vet ju när vi börjar prata hur vi kommer att fortsätta. (Dan, 

humanistisk) 
 

7 Diskussion 

Resultat och metod diskuteras i förhållande till frågeställningar, tidigare forskning 
samt teorier som presenterades inledningsvis. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod motiverades av studiens syfte - att undersöka 
psykoterapeuters erfarenheter av att samtala med patienter om terapirelationen 
utifrån ett här och nu-perspektiv. Den kvalitativa metoden har som huvudsyfte att 
beskriva såväl individuella som komplexa fenomen, och kan därför inte förväntas 
generera resultat som blir giltiga för alla. Däremot kan studien lyfta fram olika 
aspekter som beskrivs som betydelsefulla för psykoterapeuter då patient - 
terapeutrelationen fokuseras. Psykoterapeuternas erfarenheter av samtal om 
relationen i terapirummet formulerades under själva intervjun, vilket gjorde 
intervjumaterialet beroende av sammanhanget. Ansatsen var således att närma sig 
ett fenomen för att söka förståelse och mening framför förklaringar. Den 
hermeneutiska cirkeln används ofta för att beskriva kopplingen mellan 
förförståelse, ny förståelse samt växling mellan fokus på del och helhet i en 
ständigt pågående process (Langemar, 2008).  
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Rekrytering av deltagare kan ses som begränsat vad gäller mångfald, då det till stor 
del baserades på tillgänglighet. De enskilda deltagarna var unika, men som grupp 
kan dessa psykoterapeuter sägas representera en vit, heterosexuell, medelklass som 
arbetar privat i en priviligierad del av en svensk storstad, vilket begränsar bredden 
i undersökningen. Samtidigt fanns god representation vad gäller psykoterapeutisk 
erfarenhet, då år i yrket var utspritt över ett långt spann. Inriktningen bedömdes 
som mer intressant information än t.ex. kön i denna studie, då arbete i/med 
relationen är möjligt att välja eller välja bort som psykoterapeut. Detta val kan 
antas ha med terapeutisk stil att göra och kan tänkas påverka resultatet av 
undersökningen. Deltagarna beskriver erfarenheter från skilda arbetsplatser.  Det 
är inte relevant att diskutera generaliserbarhet i statistisk mening. Det är mer 
relevant att diskutera kunskapsöverföring. Vi kan anta att denna studie bygger på 
verbalisering av tyst kunskap, som då övergått till explicit påståendekunskap, 
vilket kallas naturalistisk generalisering. Läsaren av denna studie kan själv, via 
citaten, ta ställning till hur deltagarnas beskrivningar av kunskap (som är knuten 
till deras sammanhang) kan överföras till en liknande situation och därmed ställa 
frågan för vilka andra än de intervjuade kunskapen kan tänkas vara giltig - alltså 
analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Denna studies frågeställningar var hur psykoterapeuters erfarenheter av samtal om 
relationen i terapirummet ser ut, samt vilka aspekter som beskrivs som 
betydelsefulla för psykoterapeuter då patient - terapeutrelationen fokuseras. Det 
som framkom var en förhandlingssituation mellan personligt och professionellt 
hos deltagarna. Hur mycket deltagarna ansåg att det var möjligt att benämna 
relationen varierade. Dels handlade det om var i terapiprocessen man befann sig, 
dels bedömningen av patientens psykologiska struktur. Det fanns en vilja att dela 
med sig av sig själv, samtidigt som svårigheter uppstod. Möjligheterna med 
relationellt arbete övervägde riskerna, men ett sådant arbete beskrevs som 
krävande. Nedanstående citat har valts ut som en illustration till 
resultatdiskussionen eftersom det på många sätt är en konklusion av arbetet.  

 
Man ska vara en projektionsduk så att man kan ta emot det där vad det nu är för 
nånting. Samtidigt så måste jag ändå vara en igenkännbar person för att skapa 
trygghet. Eh, jag antar att det ska vara precis så svårt. Jag räknar in den 
komplikationen. Eh, man klarar ju det som förälder. Eller hur?! Då är man ju allt 
möjligt under en jädra massa år. Och med sin partner, ja jösses. Det är klart, då är 
det ju mycket enklare, det är enklare att vara psykoterapeut än att vara pappa eller 
äkta man eller nånting annat. Mycket enklare. Jag är en roll. Jag är utbildad. Jag 
har en massa olika faciliteter för att klara av det. Det är därför det går. Det är 
mycket svårare att vara en privatperson. Ja, faktiskt.  

 
Under analysen återkom trovärdighet som en viktig aspekt. Dels deltagarnas 
tankar om relationell trovärdighet - att gå att lita på som person i relationen med 
patienten. Dels deras tankar om professionell trovärdighet - att visa sig 
vederhäftig som psykoterapeut. I samtalet om relationen här och nu flätades dessa 
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krav samman till en terapeutisk hållning som krävde medvetenhet om både 
professionella och mänskliga egenskaper och uttryck. Dimensionerna poängteras 
av Gelso (2019) som betonar att den personliga relationen är grunden. Denna 
dimension återfanns också i denna studie. Under huvudtemat “Att vara i relation” 
beskriver deltagarna en medvetenhet om att skapa trygghet så att arbetsalliansen 
kan utvecklas samt hur det påverkade relationen att de själva visade sig som 
människor, t.ex. om de grät. De tog även upp rädslan för maktutövning, 
exempelvis genom tolkning, vilket beskrivs under huvudtemat ”Att samspela”. Ett 
motstånd hos deltagarna kring att tolka överföringen för snabbt kan knytas till 
Busch´s (2014) resonemang om att låta överföringen få finnas i rummet i stället 
för att dra in den, där deltagarna följde Busch´s linje genom att ha fokus på vad 
som pågick i relationen och låta här-och-nu kommentarer ligga till grund för en 
senare överföringstolkning. I Cornelius - White´s m.fl. (2018) metastudie 
framkommer att medvetenheten om asymmetrin i terapirelationen är viktig av två 
skäl. Dels för att en alltför hög grad av “self-disclosure” från terapeutens sida 
riskerar att upplösa rollerna i terapin, dels att asymmetrin bidrar till trygghet 
genom att omsorgen fokuseras på patienten. De fann också, å andra sidan, att en 
terapeut som gömmer sig bakom yrkesrollen uppfattas som svåråtkomlig. Utifrån 
detta kan resultaten i denna studie sägas vara i linje med tidigare studier utifrån 
deltagarnas medvetenhet om vikten av såväl trovärdighet som integritet i sin 
terapeutiska hållning.  

 
När det gällde den av deltagarna betonade växlingen mellan att känna och att 
förstå kontra att vara observerande och vara deltagande så går denna växling att 
relatera till begreppet ömsesidighet i Cornelius - White´s m.fl. studie (2018). Där 
framstår terapeutens och patientens förmåga att uppfatta varandra på ett realistiskt 
sätt som en viktig del av ömsesidigheten. Deltagarna i denna studie tog upp 
bedömningen av patientens struktur som en förutsättning för huruvida det var 
möjligt att samtala om relationen här och nu. Detta framstår som ett resultat som 
både är och inte är i linje med tidigare studier om relationens betydelse i arbete 
med patienter av olika struktureringsgrad. Vi kan tänka oss att en patient med 
allvarligare psykopatologi riskerar att ha en mindre realistisk uppfattning om 
terapeuten, vilket skulle kunna tala för deltagarnas försiktighet med att använda 
sig av “immediacy” i samtal med lågstrukturerade patienter. Detta understryks 
ytterligare av Hill´s m.fl. (2014) slutsats att det är personer med trygg anknytning 
som kan ha störst nytta av samtal om relationen. Det motsägs dock av Mayotte-
Blum m.fl. (2012) samt Höglend och Hagtvet (2019) som fann att personer med 
allvarliga relationsproblem, låg kvalitet i nära relationer samt kall och avvisande 
interpersonell stil hade mest nytta av terapeutiskt arbete där relationen betonades. 
Här ser vi hur den diskussion som startade hos Freud, via Klein, fortfarande pågår 
och har relevans för hur relationens tre grundkomponenter: den verkliga 
(personliga) relationen, överföring - motöverföring samt arbetsallians samspelar 
(Gelso, 2019). Föreliggande studies tema cirklar så att säga runt terapisituationens 
kärna, det som Stern (2005) kallat för “moments of meeting”.   

 
I citatet som inledde resultatdiskussionen uttrycks att terapeuten ska vara 
tillgänglig för projektion, vilket för oss till Winnicotts (1971/1995) tankar om att 
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låta sig användas som objekt. Winnicotts syn på överföring verkar här hamna i 
Gelsos (2019) kategori ”Det interpersonella” synsättet, vilket tillskriver patienten 
en kärnkonflikt som förs in i relationen till terapeuten. Det Winnicott beskriver 
som att objektet låter sig användas, utan att hämnas, för att kunna bli ett objekt 
utanför omnipotent kontroll liknar därmed ett samspel med intersubjektiva 
kvaliteter. Deltagarnas förhandling om personligt och professionellt kan kopplas 
till detta, något som nämns i det andra huvudtemat “Att samspela”, som berör 
“dansen” i den intersubjektiva relationen där terapeuten både för och låter sig 
föras i samspelet. För att terapeuten ska kunna bli en del av den gemensamma 
verklighet Winnicott talar om behöver hen framstå som en människa. Här visar 
sig den relationella balansakten som deltagarna benämner som ansträngande. 
Denna balansakt skiljer sig från att vara en privatperson men den lockar också 
fram liknande känslor och reaktioner som i privatlivets relationer. Vi skulle kunna 
se deltagarnas användande av kategorisering genom teori och diagnos som ett sätt 
att skydda sig och som en hjälp att förstå, “överleva” samt hantera processen med 
att bli använd av patienten. Utmaningen som beskrevs av deltagarna, att samtal 
om relationen här och nu är krävande, skulle också kunna beskrivas som en 
utmaning i att inte använda diagnos eller bedömning som ett sätt att skydda sig 
genom att frånta patienten sin “mänsklighet” och göra denne till en teoretisk 
abstraktion. Det vill säga en förenklad bild av en människa. Detta skulle kunna 
utgöra en av orsakerna till upplevelsen av ansträngning i användandet av 
“therapeutic immediacy” - att balansera mellan ömsesidighet och professionalism i 
mötet med den andre samt att låta sig bli använd utan att försvara sig. 

 
Avslutningsvis kan det lyftas fram att det ansträngande i att uppmärksamma 
relationen också är kopplat till det deltagarna ser som belöningen med 
psykoterapeutiskt arbete. De talade om att ge sig in i relationer som både är 
ömsesidiga, men också så unika att de förändrar både terapeut och patient. I linje 
med samspelsforskningen kan vi också se att dessa unika relationer i sin tur 
förändrar själva samspelet (Holmqvist, 2018). Det uttrycks av deltagarna som en 
förundran över oväntade inslag av förändring under psykodynamisk 
psykoterapi. Slutligen talar studiens resultat mera för än mot att som 
psykoterapeut lyfta in samtalet om relationen i terapirummet.   

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett sätt att gå vidare utifrån denna studie skulle vara att ha fokusgrupper med 
psykodynamiska psykoterapeuter som över tid samtalar med varandra om 
upplevelsen av att arbeta med relationen i terapi. Analysen av sådana 
fokusgrupper skulle kunna ligga till grund för en större enkätstudie. 
Patientperspektivet är vidare viktigt. Här skulle intervjuer med patienter i samband 
med terapi kunna bidra med ett patientperspektiv på hur relationen utvecklas 
mellan terapeut och patient.  
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Bilaga 1 

Frågeguide 
  
Förslag på frågor för att “komma åt” forskningsteman kring att arbeta med 
relationen i terapirummet. 

 
Öppningsfråga: Hur ser du på kommunikation i terapi, som handlar om dig och 
patienten? 

 
1 - Kan du berätta för mig om ett tillfälle i terapi då du som terapeut haft direkt 
kommunikation med patienten om er relation? 

 
2 A - Vad hände i episoden som du nämnde? 

 
3 A - Hur upplevde du det samtalet under tiden det pågick? 

 
4 A - Hur upplevde du det efteråt? 

 
5 A - Kan du minnas ytterligare tillfällen då detta skett, t.ex i samband med ett 
rambrott eller negativ konfrontation från en patient? 

 
Om nej på fråga 1: 

 
2 B - Vad beror det på? 

 
3 B - Hänger det ihop med hur du arbetar? 

 
4 B - Vill du beskriva? 

 
5 B - Hur arbetar du med relationen t.ex. vid rambrott eller negativ konfrontation 
från patienten? 

 
När i en terapiprocess blir kommunikation om relationen viktig? 

 
Berätta om ett tillfälle då du gjorde en överföringstolkning. Vad hände? Blev det 
någon skillnad? 

 
Berätta huruvida överföringtolkningen hjälpte terapin framåt. Om inte - beskriv 
skillnaden i vad som hände. Med dig? Med patienten? 

 
Berätta om ett tillfälle då ett rambrott gett dig och patienten anledning att 
diskutera er relation. 
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Drömmar - Hur har du hanterat en dröm du drömt om en patient? Om patienten 
kommer med en dröm om dig - hur har ni pratat om den utifrån er relation? 

 
Ett tillfälle då du använt self-disclosure (berättat om dig själv, avslöjat dig på ett 
annat sätt än genom yttre markörer?) Hur blev det?  

 
Förälskelse - hur har du gjort om du märkt att patienten blivit förälskad i dig? Om 
du känt förälskelsekänslor för en patient? 

 
Att bli arg? 

 
Din egen terapi - vad har du för erfarenhet därifrån? Tog din terapeut upp er 
relation? Hur var det? 

 
Hur ser du på skillnaden mellan direkt kommunikation om relationen här-och -nu 
och överföringstolkningar?  

 
Finns det skillnad mellan olika patienter i hur du arbetar med relationen i rummet? 

 
Har du fått kommentarer om att du länkat för mycket till dig själv/till er relation? 

 
Berätta om respons du fått från patienter under och efter tillfällen då relationen 
behandlats i terapirummet? 

 
Om du ser på dig själv som terapeut, vad upplever du som svårast: att samtala om 
relationen här och nu eller att tolka överföringen? 

 
Avslutande frågor: 

 
Är det något du vill tillägga? 

 
Hur många år har du arbetat som psykoterapeut? 

 
Vilken är din psykoterapeutiska inriktning? 
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Bilaga 2 

Frågeområden (“skjuta framåt” mot teman) 

Jag vill undersöka den kliniska situationen, och därför be terapeuterna beskriva 
konkreta situationer (undvika att hamna “uppe i huvudet”) 
 

Interpersonella fältet 
Mellanområde, potential space (rulla ut mattan) 
Recognition - ömsesidig bekräftelse och igenkänning (“det tredje”) 
Arbetsallians 
Tear-and-repair-perspektiv 
Avslut - hur tar det interpersonella sig uttryck vid avslut? 
 

Den verkliga relationen 

Direkt kommunikation (immediacy) - metakommunikation 
Self disclosure - att berätta om sig själv som terapeut 
Affekter - förälskelse, hat, missnöje 
Kontrakt 
Avslut 
 

Överföring och motöverföring 

Omedveten kommunikation (dold kommunikation) 
Drömmar (om varandra) 
Spontanitet och lek 
Förälskelse, hat 
Terapeutens erfarenhet av direkt kommunikation i egenterapi 
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Definition av att arbeta med relationen - Hill & Knox, 2009 

 
Basnivå: Både terapeut och patient samtalar öppet om sin relation. 

 
Operationaliserad definition: 
1 - Både terapeut och patient nämns, eller åtminstone åsyftas, i kommunikationen 
(“Jag” och “Du”). 

 
2 - Kommunikationen ska ha direkt fokus på relationen, dvs mer än feedback från 
en av dem (“Jag känner såhär för dig”). Exempel: “Jag känner att vi inte riktigt 
förstår varandra idag och jag undrar vad som pågår mellan oss?”. 

 
3 - Kommunikationen behöver vara öppen, så att andra skulle kunna observera att 
terapeut och patient samtalar om sin relation. 

 
4 - Kommunikation som är något mer än sociala artigheter. 

 
5 - Både terapeut och patient måste vara involverade i samtalet. Dialogen kan 
innefatta ett replikskifte där båda talar, eller en hel session. 
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Förfrågan om deltagande i intervju inför vetenskapligt arbete vid 
psykoterapeutprogrammet 

 
Under psykoterapeutprogrammet vid (S:t Lukas) Ersta Sköndal Bräcke Högskolas 
två sista terminer genomför studenterna ett vetenskapligt arbete. Detta kommer 
att presenteras i form av en skriftlig rapport med ett första utkast klart i maj. 
Intervjuerna behöver därför ske så snart som möjligt. Ämnet för mitt projekt är 
“Att arbeta med relationen i terapirummet”. 

 
För studiens datainsamling skulle jag behöva intervjua ett antal legitimerade 
psykoterapeuter. Intervjuerna kan ske på en plats som väljs av informanten och 
kommer att pågå i 40 - 90 minuter. Projektet kommer att följa Lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen, 2003:460) 
och det inspelade intervjumaterialet behandlas med hänsyn till konfidentialitet, 
frivillighet och kommer endast att användas under det ovan nämnda 
projektarbetet (därefter förstöras). Samtycke skrivs under vid intervjutillfället och 
kan när som helst dras tillbaka. 

 
Att arbeta med relationen mellan terapeut och patient i terapi har på engelska ofta 
kallats “relational work” eller “processing the relationship”. Det är ett 
svårhanterligt begrepp eftersom det är så brett, men innefattar hela det 
interpersonella fältet mellan terapeut och patient, inkluderat den verkliga 
relationen, den terapeutiska alliansen samt överföring och motöverföring. Syftet 
med den här studien är att, i linje med den forskning som finns kring tillfällen då 
patient och terapeut haft direkt kommunikation om sin relation, be terapeuter 
minnas sådana samtal, och därmed undersöka psykoterapeuters upplevelser under 
och efter sessioner då arbete med relationen skett. 

 
Mina kontaktuppgifter är: 
Johanna Almlöf, tel 0762-330975 
e-post: johanna.almlof@hotmail.com 

 
Med förhoppning om att detta ska verka intressant! 

 
Vänliga hälsningar 
Johanna Almlöf 
Socionom  
Kurator på ungdomsmottagning 
Grundläggande psykoterapiutbildning/Steg 1 vid Göteborgs Psykoterapi Institut 
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Informerat samtycke 

 
Jag har muntligen tagit del av bifogad information om deltagande i studien “Att 
arbeta med relationen i terapirummet”. Jag har fått möjlighet att ställa frågor om 
mitt deltagande. 

 
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och närsomhelst utan närmare 
förklaring kan avbrytas. 

 

Göteborg den  

 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

Göteborg den 

 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 
Johanna Almlöf 

 


