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Sammanfattning 

Inledning: Ett känslomässigt möte kan möjliggöra en terapeutisk förändring. 
Dock kan själva mötesögonblicket väcka starka känslor hos psykoterapeuten och 
ställa stora krav på förmågan att hantera det som väcks. Trots att det är en 
välkänd klinisk erfarenhet så finns det begränsad forskning om psykoterapeuters 
erfarenheter av egna känslor i det psykoterapeutiska arbetet och hur detta 
hanteras. 
 
Syfte: Att få fördjupad kunskap om och förståelse för hur psykodynamiskt 
verksamma psykoterapeuter upplever och hanterar egna känslor i det 
psykoterapeutiska arbetet.  
 
Metod: Sju psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter intervjuades. Materialet 
analyserades tematiskt. 
 
Resultat: Informanterna beskrev hur de hade utvecklats i yrket, vilket hade stärkt 
förmågan att klara av starka känslor. Känsloladdade stunder kunde innebära en 
brytpunkt i terapin. Informanterna var övervägande positiva till att dela känslor 
med patienter, men upplevelsen av hur detta gjordes varierade. Det kunde vara 
svårt att tala om negativa aspekter/känslor i terapin. Egenterapi och handledning 
upplevdes som viktigt och kunde vara ett stöd i att förstå och hantera starka 
känslor i terapi. 
 
Diskussion: Resultatet diskuteras bland annat i förhållande till psykoterapeuters 
professionella utveckling, förmågan att hantera känslostarka mötesögonblick, 
intersubjektivitet samt viktiga egenskaper hos en terapeut. Vidare diskuterades 
bland annat upplevelser av att dela känslor med patienten, för- och nackdelar med 
självavslöjande och vikten av att kunna prata om negativa aspekter/känslor.  

 

Nyckelord: Intervjustudie, psykoterapeuters erfarenheter, psykoterapeuters 

känslor, självavslöjande, tematisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Introduction: An emotional meeting can enable a therapeutic change. The 
moment of meeting can awake strong emotions within the psychotherapist and 
challenge the ability to handle this. There is limited research about 
psychotherapists´ experiences of own emotions in the psychotherapeutic work.  
 
Aim: To achieve in-depth knowledge of how psychodynamically active 
psychotherapists experience and manage own emotions in the psychotherapeutic 
work. 
 
Method: Seven psychodynamic psychotherapists were interviewed. The material 
was thematically analyzed. 
 
Results: Through professional experience, the informants described a 
professional development, which was helpful in coping with strong emotions. 
There was a predominantly positive attitude to sharing emotions with patients, 
but the experience of how this was done varied. Negative emotions towards 
patients were considered difficult to talk about. Both as a patient and as a 
therapist in counselling, the informants had gained experiences that helped them 
in managing strong emotions. 
 
Discussion: The result was discussed in relation to psychotherapists professional 
development, intersubjectivity, important characteristics for a therapist and the 
ability to manage emotional moments. Furthermore there is a discussion about 
sharing emotions with the patient, the pros and cons of self-disclosure and the 
importance of being able to talk about negative emotions. 

 

Keywords: Interviews, psychotherapists emotions, psychotherapists experiences, 

self-disclosure, thematic analysis. 
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1 Inledning 

I mötet mellan en psykoterapeut och den som kommer till psykoterapi väcks känslor och 

upplevelser till liv på olika sätt. En central aspekt av den psykoterapeutiska relationen är 

möjligheten till en nära känslomässig kontakt där känslor kan variera i intensitet. Den nära 

kontakten påverkar upplevelsen hos såväl patient som terapeut samt hur den fortsatta 

kontakten utvecklas. Stern (2005) har skrivit om s.k. mötesögonblick i psykoterapi, där två 

personers psyken arbetar tillsammans och där man kan uppnå en terapeutisk förändring. 

Han beskriver att det innan och under mötesögonblicket kan väckas starka känslor 

och/eller ångest, vilket kan utgöra ett hinder för att ett verkligt möte ska kunna ske. Sigrell 

(2000) beskriver hur en stark allians ger ökad möjlighet att klara av sådana starka processer 

och känslor i terapin. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan 

terapeutisk effekt och god allians. Framförallt är detta tydligt i psykoterapier där man har 

fokus på affekter, på anknytning och på relationen mellan parterna (Shedler, 2010). Utifrån 

detta är psykoterapeutens upplevelser av och förmåga till att möta de känslor och eventuell 

ångest som ett mötesögonblick kan innebära av stort intresse. Att få ökad kunskap om 

detta ämne kan vara av stor vikt både för blivande och verksamma psykoterapeuter då det 

berör tillfällen som kan vara svåra att hantera som psykoterapeut. Detta speciellt eftersom 

egna känslor kan innebära en upplevelse av att tappa fattningen, särskilt om de är starka 

eller upplevs svåra att tolerera. Fokus i den här studien är att undersöka hur 

psykodynamiska psykoterapeuter upplever och hanterar egna känslor i det 

psykoterapeutiska arbetet. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Teori 

Överföring, motöverföring och projektiv identifikation 
Det som terapeuten, i mötet med patienten, upplever i form av känslor och affekter, kan 
förstås ur olika perspektiv. I psykoanalytisk teori används begrepp som överföring och 
motöverföring. Överföring är det som omedvetet sker när patienten möter en terapeut och 
minnen av tidigare relationer börjar gestalta sig och upprepas i relation till terapeuten. Detta 
innebär en viss press på terapeuten att agera och tillgodose patientens behov (Sigrell, 2000). 
Ursprungligen var det Freud (2008/1912, s.131 och framåt) som beskrev överföringen som 
ett fenomen där patientens omedvetna känslor, attityder och förväntningar på viktiga 
personer i barndomen återkommande upprepas i nuet och i mötet med andra människor. 
Speciellt handlar det om otillfredsställda önskningar och behov som gestaltar sig i nya 
relationer. Senare psykoanalytiker, t ex Joseph (1985), beskrev överföringen som något mer 
dynamiskt, som hela tiden förändras och är i rörelse. Hon myntade begreppet The total 
situation, där hon uttryckte att allt det som patienten har med sig, sätt att fungera i nutid och 
tidigare, fantasier, försvar och konflikter mm, tar sig uttryck i överföringen i nuet. 
 
Motöverföring, terapeutens egen känslomässiga upplevelse, sågs tidigare som ett hinder, 
men ses idag som ett redskap att förstå patientens inre värld och kan berätta något om 
samspelet mellan terapeut och patient (Sigrell, 2000). Freuds ursprungliga tanke om 
motöverföring var att det handlade om terapeutens oanalyserade känslor och impulser, 



 
 

7 (22) 
 

 

vilka skulle kunna vara en fara för behandlingen. Han menade att terapeuten behöver 
kunna skapa sig en så neutral uppfattning om patienten som möjligt; därför var 
motöverföringen ett hinder som måste övervinnas. Freud ansåg att en terapeut inte kan 
komma längre i sitt arbete än hans omedvetna delar av personligheten tillåter. Utifrån detta 
menade han att analytikern hade ett ansvar att bearbeta sina egna känslomässiga svårigheter 
i psykoanalys, för att på så sätt bättre kunna hjälpa sina patienter (Freud, 1912). Heimann 
(1950) var först med att tydligt beskriva motöverföringskänslor som ett sätt att förstå 
patienten, dvs genom att betrakta sina egna känslor som information om den relationella 
processen. Heimann menade att det är viktigt att uthärda och analysera det som händer 
inom sig och att terapeuten inte ska känna sig skyldig när denne upplever affekter gentemot 
patienten. 
 
Inom objektrelationsteorin beskrivs den inre världen med hjälp av begrepp som själv- och 
objektrepresentationer eller inre objekt. Man tänker sig att psykiska besvär skapas när det 
uppstår konflikter mellan omedvetna själv- och objektrepresentationer (Sigrell, 2000, 
kapitel 3). Hinshelwood (1994) beskriver Kleins betydelse för objektrelationsteorin och att 
hon betonade att små barn mycket tidigt utvecklar en egen, omedveten inre värld av 
relationer, som för barnet uppfattas som lika verklig som den yttre. Ett objekt, och även 
upplevelsen av självet, kan klyvas i en god del, som idealiseras, och en ond del, som upplevs 
förföljande. Klein skapade begreppet projektiv identifikation, vilket innebär att klyvningen 
åtföljs av att delar, både negativa och positiva, omedvetet kan tillskrivas någon annan. 
Projektiv identifikation påverkar en terapeut i hög grad och hon/han kan uppleva olika 
känslor, som är svåra att förstå och härleda. Den mogna projektiva identifikationen är mer 
funktionell och syftar till att kommunicera och kunna känna empati för att kunna förstå en 
annan människas psyke. Den mer primitiva formen av projektiv identifikation är ofta 
aggressiv och kan uppfattas som extremt skrämmande för både patient och terapeut. Om 
denna typ av projektion från t ex barnet eller patienten avvisas, kan den svåra känslan 
återintrojiceras i barnet/patienten, utan att ha blivit härbärgerat, vilket kan leda till 
“namnlös fruktan” eller svårhanterbara aggressiva fantasier (Hinshelwood, 1994). 
 

Mötesögonblick, allians och affektfokus 
Att arbeta som psykoterapeut kan innebära känslomässigt starka möten med patienter, 
vilket ställer stora krav på terapeuten. Stern (2005) beskriver att terapeut och patient, i 
känslomässigt, affektivt laddade mötesögonblick, upplever något nytt tillsammans, vilket 
skapar en motivation till någon slags förändring. Ofta är det stunder som båda kommer 
ihåg långt efter det att terapin avslutats. Mötet sker plötsligt och oförberett, vilket kan 
försätta terapeuten i ett läge, där hon/han känner ångest och blir obeslutsam/osäker. Detta 
kan stå i vägen för en äkta och spontan reaktion (Stern, 2005). Den terapeutiska alliansen 
kan beskrivas som ett samarbete mellan terapeut och patient och möjliggör ökad förmåga 
att klara av starka krafter och känslor i terapin (Sigrell, 2000). Alliansen bygger på ett 
känslomässigt positivt band mellan terapeut och patient samt deras förmåga att gemensamt 
komma överens om målet för terapin och vad man ska arbeta med (Bordin, 1994). 
Winnicott (1993) har haft stor betydelse för synen på relationen mellan mor och barn och 
mellan terapeut och patient. Winnicott lyfter fram betydelsen av att analytikern kan skilja ut 
sina egna reaktioner gentemot patienten och att hon/han kan tolerera primitiva känslor, 
såsom hat och aggressivitet. För att kunna detta måste analytikern ha utforskat primitiva 
känslor hos sig själv genom egen analys och på så sätt blivit stärkt i sin personliga mognad 
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och i förmågan att behålla den professionella hållningen i ett, ibland, påfrestande arbete 
(Winnicott, 1993). 

 

Tidigt i psykoterapins historia beskrev Freud och Breuer (1995/1895) betydelsen av 

affekter och den katharsiska metoden, där bearbetning av ett minne och tillhörande affekt, 

kunde få symtom att försvinna. Arbetet med känslor och affekter i psykoterapi har 

utvecklats väsentligt genom åren. Inom forskning finns olika beskrivningar för att definiera 

vad en känsla är för något. Bergsten, Lilliengren, Lindert, Pettersson, Hellquist och 

Almebäck (2015) sammanfattar det som vi vanligtvis menar med begreppet känsla. En 

känsla brukar delas upp i en subjektiv, medveten upplevelse och i en kroppslig aktivering, 

där den senare kallas affekt och avser det som innefattar ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

impuls att agera. Tomkins (1962) har beskrivit de grundläggande affekternas utveckling. 

Affekterna hjälper oss att snabbt tolka en specifik situation och besluta hur vi ska hantera 

den. Genom våra affekter kan vi således få motivation att agera i en viss riktning, få 

information om rådande situation och om oss själva samt kommunicera något till andra 

genom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Tomkins, 1962). Många teoretiker har skrivit om 

affekternas betydelse i det psykoterapeutiska arbetet. Bergsten et al. (2015) beskriver att den 

affektfokuserade psykoterapin utvecklades mer tydligt på 1990-talet. Syftet med terapin är 

att patienten ska få möjlighet att friare kunna uppleva, förstå och uttrycka sina affekter och 

på så sätt få ökad förståelse för sig själv och andra. Undvikandet av affekter ses som något 

som både genererar och vidmakthåller det problem som patienten behöver hjälp med. Det 

som patienten är i behov av är att (åter)uppleva affekter tillsammans med en trygg terapeut 

(Bergsten et al. 2015). Detta kan möjliggöra en sk corrective emotional experience (=korrektiva 

emotionella erfarenheter) där patienten, i mötet med en empatisk och engagerad 

psykoterapeut, kan korrigera sina inre konflikter genom att återuppleva underliggande 

känslor (Alexander & French, 1946). Författarna beskriver att patienten behöver 

återuppleva känslomässigt laddade upplevelser på ett nytt sätt och i en mer positiv 

relation/kontext. 

 

Intersubjektivitet, den verkliga relationen och självavslöjande  
Holmqvist (2007) beskriver att neutralitet och anonymitet är viktiga begrepp i mer 
traditionell psykoanalytisk teori. Utifrån ett relationellt perspektiv betonas ofta det 
intersubjektiva samspelet i psykoterapi. Mitchell (2000) formulerar att intersubjektivitet 
skapas gemensamt mellan två personer och innebär en ömsesidig upplevelse. I det 
terapeutiska arbetet innefattar detta bl. a också en strävan att få syn på den andre och att stå 
ut med den andres subjektivitet. Man undersöker inte bara tidigare sätt att fungera i 
relationer utan skapar också nya, okända sätt att relatera och samspela (Mitchell, 2000). 
Gelso (2011) är en av dem som skrivit om det som benämns som den verkliga relationen och 
formulerar att denna del kan beskrivas som fri från överföring, men att den finns både 
parallellt med och tillsammans med alliansen och överföring-motöverföring. I en 
terapeutisk process kan överföringen efterhand minska och övergå till en mer realistisk 
relation. Att kunna uppfatta den andre ur ett realistiskt perspektiv innebär att kunna se den 
andre som den är och hennes/hans personlighet. För att detta ska vara möjligt behöver 
terapeuten klara av att vara genuin/autentisk, vilket bland annat kräver god självkännedom 
och förmåga att varsamt kunna kommunicera sin upplevelse av patienten (Gelso, 2011). 
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Holmqvist (2007) formulerar att det inom det relationella perspektivet är viktigt att 

terapeuten är emotionellt närvarande. Det finns därmed ett stort intresse för s.k. self-

disclosure (=självavslöjande), dvs. på vilket sätt och i vilken grad terapeuten visar eller delger 

något om sig själv. Ett självavslöjande kan ske oavsiktligt, men som en del av en metod kan 

det finnas olika skäl att använda det, t ex för att bidra till alliansen, förtydliga samspelet eller 

arbeta med affekterna. Det framkommer också olika risker med ett självavslöjande, t ex att 

patienten inte kan utveckla sin egen bild av terapeuten och att terapeuten inte kan veta 

vilken betydelse ett visst avslöjande får för patienten (Holmqvist, 2007). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns studier som, på olika sätt, handlar om psykoterapeuters egna erfarenheter i 
psykoterapi, men inte så många med fokus på terapeutens upplevelser av egna känslor i 
psykoterapi, eller hur dessa hanteras. I de sökningar som gjorts har en mängd artiklar 
påträffats. De artiklar som har tagits med har bedömts vara relevanta som en bakgrund till 
det som undersöks i studien. Artiklarna handlar om relationen, terapeutens förmåga och 
reaktioner samt självavslöjande, och kan alla kopplas till fokus för den här studien. 
 

Sökord: Psykoterapeuters känslor, psychotherapists emotions, psykoterapeuters 
upplevelser, psychotherapists experiences, psychotherapists attitudes, allians, alliance, self-
disclosure. 

Databaser: PsycINFO, PEP, DIVA och PubMed. 

 

Relationen och terapeutens förmåga 
Flera tidigare studier visar på betydelsen av relationen mellan terapeut och patient. I en 
metastudie av Timulak (2007), där man identifierar kärnområden som patienter tycker är 
hjälpsamt i terapi, framhålls vikten av att understödja den terapeutiska relationen i 
terapiprocessen, vilket inkluderade att känna sig förstådd, känna sig trygg/säker och 
personlig kontakt. Norcross (2011) forskning sammanfattar att utfallet av en psykoterapi 
påverkas av flera faktorer, men den avgörande delen är relationen mellan patient och 
terapeut. Detta bekräftas också av von Belows (2017) studie, där hon undersöker unga 
patienters erfarenheter av när psykodynamisk psykoterapi inte resulterade i en positiv 
förändring. Det som bl. a framkom var att terapeuter bör tala om processen och relationen 
samt också möjliggöra att patienten kan ta upp det som känns negativt i terapin. 
  
Psykoterapeuter påverkas känslomässigt av sina patienter på olika sätt och psykoterapeuters 
förmåga att hantera egna känslor är således något centralt i en psykoterapi. I en studie av 
Bimont och Werbart (2018) undersöktes relationella terapeuters erfarenheter av patienter 
som påverkade dem extra mycket. Det beskrivs att både patient och terapeut samspelar och 
förändras av sårbarheten i mötet dem emellan, men att det är terapeutens ansvar att reda ut 
vad som hör hemma hos patienten och vad som hör hemma hos terapeuten. I detta ingår 
att terapeuten intuitivt, via egna erfarenheter, kan relatera till patientens psykiska sår. 
Terapeuten behöver klara av att både delta i patientens inre värld och att observera den. 
Det som blev särskilt tydligt, enligt Bimont och Werbart (2018), var terapeuternas 
upplevelser av en tunn, genomtränglig gräns mellan patient och terapeut, speciellt vid starka 
känslor som rädsla, ångest och kärlek. Detta innebar en speciell typ av motöverföring och 
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terapeutens förmåga att hantera sin sårbarhet beskrevs vara betydelsefull för terapins 
utveckling (Bimont & Werbart, 2018). 
 

Terapeutens affekter och reaktioner 
När psykoterapeuter upplever känslor i terapirummet kan dessa komma till uttryck, både 

medvetet och omedvetet, och påverka relationen. I en studie av Chui, Hill, Kline, Kuo och 

Mohr (2016) framkommer att terapeutens positiva respektive negativa affekttillstånd, innan 

och under sessionen, kan påverka resultatet av sessionen och terapiprocessen. Positiva 

förändringar i affekt kopplades till samarbete med patienten, terapeutens uppfattning om 

en engagerad patient eller till att vara en bra terapeut. Negativa förändringar i affekt 

sammanföll med att ha en svår patient, terapeutens uppfattning om att patienten var 

ångestfull eller till att vara en dålig terapeut (Chui et.al. 2016). I linje med detta visar 

Nissen-Lie, Havik, Høglend, Rønnestad och Monsen (2014) i en studie om patienters och 

terapeuters syn på alliansens utveckling, att patienter i högre grad, jämfört med terapeuter, 

märker och påverkas av negativa aspekter, som t ex terapeutens ångest eller negativa 

reaktioner på patienten, än av positiva aspekter. Det finns en del studier om terapeuters 

erfarenhet av att gråta i psykoterapi. Bland annat har Blume-Marcovici, Stolberg och 

Khademi (2013) undersökt detta och det framkom att nästan 3/4 av de 684 tillfrågade i 

studien uppgav att de hade gråtit i arbetet som psykoterapeut. Det visade sig också att det 

var vanligare att terapeuter med lång erfarenhet grät i terapi. De flesta av de deltagare, som 

uppgett att de gråtit i terapi, upplevde inte några negativa konsekvenser av detta, snarare att 

det förbättrade den terapeutiska relationen. Syftet med studien var att öka kunskapen om 

terapeuters tårar i terapi samt om när och hur ofta det skedde. Avslutningsvis 

rekommenderade Blume-Marcovici et.al. (2013) att, i framtida studier, undersöka hur 

patienter upplever det när deras terapeut gråter. 

 

Självavslöjande  
I en studie av Ziv-Beiman (2013) sammanfattas att självavslöjande ofta används och kan 
vara en effektfull terapeutisk intervention om terapeuten följer vissa riktlinjer. Dessa är bl. a 
att använda självavslöjande i låg/mild grad, att använda det omedelbart (mer effektivt än 
icke-omedelbart), att beakta vikten av timing och att så snabbt som möjligt återföra fokus 
på patienten samt att undersöka patientens reaktion på interventionen. Henretty och Levitt 
(2009) visar i en studie att ett effektfullt användande av självavslöjande kan ha en 
betydande terapeutisk effekt. Tillvägagångssättet kan inte hämtas från en manual, utan 
kräver interpersonella förmågor som t ex finkänslighet, timing, tålamod, ödmjukhet och 
känslighet. 
 
Efter genomgång av teori och forskning tycks det som att psykoterapeuters upplevelser av 
egna känslor i det psykoterapeutiska arbetet inte är särskilt utforskat i vetenskapliga studier 
och därför kan det vara angeläget att undersöka det här fenomenet genom att intervjua 
psykoterapeuter om dessa erfarenheter. Studien kan bidra med kunskap om 
psykoterapeuters upplevelser av egna känslor och hur dessa hanteras samt vad som krävs i 
ett sådant arbete. Det kan vara av värde både för blivande och verksamma psykoterapeuter. 
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3 Syfte  

Syftet i den här studien var att få fördjupad kunskap om och förståelse för hur 
psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter upplever och hanterar egna känslor i det 
psykoterapeutiska arbetet. 
 
 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Langemar (2010) formulerar att den insamlade datan bör omfatta en bredd och ett djup 

inom undersökningsområdet samt även vara meningsfull och ge en representativ bild. 

Författaren önskade att urvalet skulle bestå av psykoterapeuter med lång erfarenhet. De 

skulle arbeta utifrån psykodynamisk teori och i olika sammanhang, t ex i sjukvård och i 

privat regi. Sju psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter tillfrågades om de ville delta i 

studien och alla tackade ja. Två av dem hade författaren mött i sitt arbete på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Två av psykoterapeuterna hade författaren kännedom om utifrån 

att de var verksamma på två olika mottagningar utanför psykiatrisk verksamhet. De 

återstående tre psykoterapeuterna, som arbetade i privat regi, fick författaren förslag på via 

några av de fyra första i gruppen, via s.k. snöbollsurval, vilket innebär att deltagare i en 

undersökningsgrupp kan tillfrågas om de känner till andra personer som skulle kunna delta 

i studien (Langemar, 2010). Psykoterapeuterna var mellan 50 år och upp till drygt 80 år. 

Fem av dem var kvinnor och två var män. Yrkeserfarenhetens spännvidd räckte över flera 

årtionden. Alla var legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Två arbetade 

heltid som kliniker och fem arbetade deltid, dels för att de hade andra uppdrag, dels för att 

de hade gått i pension. Alla arbetade utifrån psykodynamisk teori som grund, men en 

arbetade också utifrån den inriktning som kallas Accelerated Experiential Dynamic 

Psychotherapy (AEDP). 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Eftersom syftet var att få en varierad och nyanserad information om informanternas 

upplevelser, tankar och reflektioner i ämnet, så bedömdes det som lämpligt att använda sig 

av intervju som datainsamlingsmetod. Studien var kvalitativ och intervjuformen i den här 

studien kan beskrivas som semistrukturerad, då intervjun utgick från ett antal 

färdigformulerade frågor och följdfrågor. Strukturen på intervjun präglades också av att nya 

frågor kunde ställas under intervjuns gång och anpassas efterhand som intervjun fortskred. 

Det viktiga under intervjun var snarare det förhållningssätt intervjuaren förmedlade än 

frågornas exakta formulering (Langemar, 2010). Således sammanställdes en intervjuguide 

(Bilaga 1) innehållande ett antal öppna frågor, vilka formulerades med utgångspunkt i det 

som kunde tänkas vara relevant och intressant utifrån syftet med studien. Intervjuguiden 

innehöll bland annat frågor om upplevelser av egna känslor i terapirelationen, hur dessa 

upplevelser hanterades samt erfarenheter från egenterapi. Intervjuguiden användes som 

stöd under intervjun och informanterna var fria att bestämma vad de ville svara på och 

hade möjlighet att fördjupa sig i olika aspekter. Detta innebar att alla informanter fick olika 

följdfrågor och därav blev varje intervju unik. 
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4.3 Bearbetningsmetoder 

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån en induktiv tematisk analys. Metoden 

kan användas som stöd för att urskilja, analysera och beskriva olika teman i ett kvalitativt 

material. Analysen innebär att man utgår från texten i sig, dvs. den är datanära och icke-

teoristyrd, s.k. “bottom-up”-analys (Braun & Clarke, 2006). I den här studien var således 

inte analysen styrd utifrån någon teori eller några speciella perspektiv. Materialet lästes noga 

igenom flera gånger av författaren, dels för att få förståelse och överblick av innehållet, dels 

för att börja markera och koda materialet. Citat som speglade återkommande teman 

markerades, kodades och delades in i grupper. Även enstaka, väl beskrivande citat 

markerades, kodades och grupperades. I början fanns många teman som flera gånger fick 

omfördelas och grupperas om. Efterhand sorterades de in i fem underteman, som i sin tur 

delades in i två huvudteman. De funna temana granskades, så att de stämde överens med 

de kodade styckena. Processen innebar också att välja ut citat som bäst beskrev de olika 

temana. För att underlätta läsningen redigerades och förkortades citaten, utan att ta bort 

något väsentligt av själva innehållet, enligt riktlinjer formulerade av Kvale (1997). 

 

4.4 Genomförande 

Intervjuguiden sammanställdes och en pilotintervju genomfördes. I den blev det tydligt att 

intervjuguiden innehöll för många frågor och frågor som inte föll inom ramen för studiens 

syfte, vilket gjorde att intervjuguiden justerades. Därefter kontaktades de utvalda 

psykoterapeuterna. Tre av dem tillfrågades vid ett fysiskt besök med ett uppföljande mejl 

med information om studien (bilaga 2). Fyra av dem kontaktades via mejl inklusive bifogad 

information om studien. De fick information om att deltagandet i studien var frivilligt och 

att de när som helst, utan att ange förklaring, kunde avbryta sin medverkan. Tid och plats 

för intervjun bestämdes via mejl. Sex av intervjuerna skedde i psykoterapeuternas egna 

arbetsrum och en intervju i psykoterapeutens hem. Informerat samtycke undertecknades av 

bägge parter innan intervjun. Semistrukturerade intervjuer genomfördes av författaren 

under perioden mars-april 2019. Intervjuerna spelades in och pågick under ca 60 minuter. 

Transkriberingen påbörjades så snart som möjligt efter det att intervjun var klar. Därefter 

raderades ljudinspelningen. Arbetet med transkriberingen var klar i maj 2019. Därefter 

påbörjades arbete med genomläsning, kodning och analys av materialet. 

 

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets etiska rekommendationer och riktlinjer finns i `Forskningsetiska 

principer´ (2002). I den här studien beaktades speciellt individskyddskravet, då intervjun 

kunde beröra känsliga frågor. Deltagarna i studien informerades om syfte och möjlighet att 

avbryta. De informerades också om att materialet endast används i den här studien. 

Uppgifter som kunde kopplas till respektive deltagare togs bort i samband med 

transkriberingen. De transkriberade intervjuerna förvarades i en lösenordsskyddad dator. 

Enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460) behövs inte etikprövning göras när det gäller 

forskning på högskoleutbildning, både på grund- och avancerad nivå, och därför gjordes 

ingen prövning av denna studie. 
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6 Resultat 

Analysen/bearbetningen av det insamlade materialet ledde fram till två huvudteman med 
tre, respektive två, underteman. Temana exemplifieras med citat, vilka omges av 
beskrivande text. 
 

6.1 Att utvecklas som psykoterapeut 6.2 Känslomässigt starka möten 

Genom att vara terapeut Upplevelsen av sig själv som psykoterapeut  
Genom att själv ha gått i terapi Upplevelsen av patienten  

Att dela känslor 

 

6.1 Att utvecklas som psykoterapeut 

I samband med frågor kring starka känslor tillsammans med patienter återkom 

informanterna till hur de hade utvecklats som psykoterapeuter och hur erfarenheten var en 

hjälp att klara av starka känslor. Informanterna beskrev olika erfarenheter som kan ses som 

en del av deras utveckling, t ex hur de ibland fick förbereda sig inför svåra känslor med sina 

patienter samt betydelsen av positiva och negativa erfarenheter från att ha gått i egen 

psykoterapi och/eller psykoanalys. 

 

Genom att vara terapeut 
När informanterna fick frågor om hur de upplevde och hanterade egna känslor tillsammans 

med patienter förmedlade flera av dem att detta hade förändrats genom åren. De beskrev 

hur de, på olika sätt, hade utvecklats som psykoterapeuter, från att vara mer ofri, neutral, 

känslig och osäker till att bli mer fri, genuin, levande, kreativ, intuitiv och säker. 

 

Jag försökte ju vara så där neutral i början och det blev aldrig bra, det blev ju inte jag. Det är viktigt att 

hitta sin egen unika personlighet och det är då jag tror vi blir genuina. 

 

Informanter beskrev att de, i takt med ökad erfarenhet, blev tryggare i rollen som 

psykoterapeut och i sina känslor. En informant reflekterade kring sina känslor då och nu. 

 

Innan var jag rädd för känslorna och tyckte det var väldigt obehagligt, att jag måste hålla det i schack, inte 

visa, inte störa processen och inte invadera den andra. Det var så jag tänkte då och det gick åt ganska 

mycket energi, stundtals, till detta, som jag inte lider av idag. 

 

Några informanter uttryckte behovet av att fortsätta med egenterapi och handledning för 

att klara av när det uppstod svåra känslor tillsammans med patienter. Det fanns situationer, 

där informanterna upplevde att de behövde förbereda sig mer än annars, t ex inför att 

träffa en viss patient eller inför eventuellt kommande starka känslor. Förberedelsen kunde 

vara att försöka uppnå en känsla av kontroll/lugn eller att försöka skydda sig på något sätt. 

 

Det är när det är väldigt starka känslor, t ex om det är någon som är oerhört, nästan psykotiskt ledsen 

och deprimerad och självanklagande. Det kräver oerhört mycket av mig att inte agera på det, men där kan 

jag riktigt känna som att jag får sätta på mig en rustning. 

 



 
 

14 
(22) 

 

 

Informanterna beskrev hur det blev när de kände starkt och att de i dessa stunder försökte 

förstå, hålla och härbärgera känslor samt också tänkte kring hur de kunde använda sig av 

dem, antingen i stunden eller senare. Några informanter reflekterade kring hur det blev när 

de kände starkt och tappade sin trygghet/säkerhet en stund och därefter behövde “hitta 

tillbaka”. Även i denna situation använde informanterna ord som att “försöka förstå” och 

“härbärgera”, men också “genomleva” och “härda ut”. Informanter beskrev också hur de 

mer aktivt än annars, tänkte på vad de skulle göra i stunden utifrån vad patienten kunde 

behöva eller vad som skulle bli bäst för patienten. En informant uttryckte att även 

patienten kunde tappa fotfästet, men också att hon själv kunde utvecklas tillsammans med 

patienten och att det kunde uppkomma en möjlighet att mötas på ett nytt sätt. 

 

Man ska ju hitta tillbaks, men man kanske inte ska hitta tillbaka till just där man var. Det är ju i såna 

situationer som det nya kan komma, en förändring och då kan man mötas på riktigt. Men man möter ju 

sig själv också och då får man inte vara för rädd för det, tror jag. 

 

Genom att själv ha gått i terapi 
Frågan om informanterna hade erfarenheter från när de själva hade gått i terapi/analys och 

deras terapeut hade reagerat känslomässigt, väckte engagemang hos alla informanter. De 

beskrev att dessa upplevelser bidrog i hög grad till hur de hade utvecklats som 

psykoterapeuter. Informanterna berättade att de, i olika omgångar, hade gått i psykoterapi 

och/eller psykoanalys och det framkom både positiva och negativa minnen. En informant 

beskrev att hon alltid hade upplevt det positivt när hennes terapeuter reagerade 

känslomässigt och att det var det hon kom ihåg mest. Flera informanter beskrev känslor 

kring vikten av att känna terapeutens engagemang. 

 

Jag såg hennes engagemang, jag såg att hon var med mig, att hon blev ledsen ibland, att hon blev glad 

ibland. Jag såg det och det var väldigt bra för mig. 

 

Några informanter mindes när deras terapeuter blev väldigt engagerade och inte kunde 

hålla ramen. I ett av fallen blev det inte en bra upplevelse, då terapeuten blev så orolig att 

han föreslog att informanten kunde ringa mellan samtalen, vilket ledde till att informanten 

inte kunde känna fortsatt förtroende och valde att avsluta terapin. En annan informant 

uttryckte, att det blev en bra upplevelse totalt sett, men att det också var omskakande. Hon 

beskrev när en terapeut visade starka känslor efter det att hon hade berättat något från sin 

barndom. 

 

Det var en kvinnlig terapeut som började gråta och vad hon gör… hon gör ju ett rambrott! Hon lutar sig 

fram emot mig och tar tag i mina händer och säger något om det jag berättade om. Det skakade om mig 

rejält! Först var det väldigt obehagligt och sen direkt så var det “Oaw, hon tycker om mig! Hon ser mitt 

lidande!”, så för mig blev det väldigt bra. Jag kan tycka så här efteråt, att hon inte skulle rört vid mig, det 

blev för starkt stimuli för mig.  

 

Det framkom också en aspekt, som i sig väckte mycket känslor, vilket handlade om 

tillfällen då terapeutens känslor eller engagemang upplevdes som alltför frånvarande. Terapi 

talades om som en balansgång mellan närvaro och frånvaro, mellan att det inte ska bli för 
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påträngande och inte för ensamt. Informanterna berättade om minnen av att inte känna sig 

hållen och inte få något svar, vilket ledde till upplevelser av avstånd och brist på kontakt. 

Det framkom beskrivningar av terapeuter som intellektualiserade, ifrågasatte, styrde bort 

från ämnet eller inte kunde ta emot det som berättades. I rollen som patient ledde detta till 

känslor hos informanterna, av frustration, irritation och besvikelse samt upplevelser av att 

få hantera sina känslor på egen hand. Informanterna beskrev hur de, då de var patienter, 

ibland hade känt sig ofria att ta upp det de ville, vilket kunde leda till en upplevelse av 

begränsad möjlighet att utforska. 

 

Det jag märkte vid ett tillfälle, att när jag berättade en sak, att han inte tyckte det var okej och inte ville gå 

in i det. Det blev en sorts avståndstagande. Det påverkade mig och jag kände att jag inte var lika fri med 

vad jag tar upp. Jag tänker nu att i denna känsla hade det nog funnits en del att utforska faktiskt. 

 

6.2 Känslomässigt starka möten 

Informanterna delgav upplevelser kring hur de själva hade reagerat starkt i möten med 
patienter och också vilka specifika känslor som upplevdes som speciellt svåra att hantera. 
Det framkom beskrivningar av hur patienter hanterade informantens känslouttryck och hur 
informanterna anpassade graden av hur mycket de visade av sitt engagemang beroende på 
hur de såg på patientens förmåga att klara av det. Även upplevelser av och tankar kring att 
dela känslor i mötet med patienten beskrevs på olika sätt. 

 

Upplevelsen av sig själv som psykoterapeut 
Informanterna berättade att de kunde reagera starkt i mötet med patienter. Ibland beskrevs 
känslorna som mest knutna till patienten, ibland mer till det som berörde dem själva.  
En informant uttryckte att hennes känslomässiga reaktion hörde ihop med att hon blev 
engagerad och hon beskrev att hon reagerade extra starkt när en patient väckte hennes 
glädje. 

 

Det kan vara en glädje över att patienten har tagit sig vidare, som berör mig jättestarkt… en insikt 

kanske eller att patienten är i livet. Så egentligen reagerar jag mer när jag blir glad. 

 

Flera informanter uttryckte att de kunde reagera med tårar i ögonen och också med gråt, t 

ex när de kände igen sig i något av det som patienten berättade. Tårarna kunde komma när 

patienten själv grät eller när patienten berättade något smärtsamt utan att själv gråta. 

 

Ibland går det ju inte att hindra tårarna och då är jag inte blank i ögonen, utan då kommer tårarna. Det 

är så starka känslor liksom. 

 

Några informanter lyfte fram möten med patienter som hade inneburit plågsamt starka 

känslor. En informant beskrev ett tillfälle när hon kände det som att vara utsatt för 

affektstorm och som att hennes inre “slets sönder”. I denna situation rusade patienten iväg, 

vilket informanten uppfattade som en oförmåga hos patienten att härbärgera de starka 

känslorna som hade uppstått inom patienten. En annan informant relaterade på ett 

liknande sätt till ett tillfälle där det förekom mycket starka känslor. Vid detta tillfälle var det 

hon själv som reagerade starkt. 
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Patienten sitter väldigt blank och neutral och kan berätta om fasansfulla upplevelser ur sin barnhistoria, 

som för mig blir övermäktigt känslomässigt, där jag känner att hela kroppen börjar rusa och där jag 

faktiskt har börjat gråta och samtidigt har blivit väldigt upprörd. 

 

Alla informanter formulerade specifika känslor som de upplevde som extra svåra att 

hantera och där de fick arbeta mer med sig själva än annars. Att känna förakt eller avsky 

gentemot en patient kunde upplevas som svårt och slitsamt. En informant talade om de 

blandade känslor det innebar att känna det motsatta gentemot patienten, dvs förälskelse. 

Det som också väckte starka känslor handlade om när patienten blev förälskad i terapeuten. 

 

Det är ju inte så ofta patienter blir förälskade så att de pratar om det, men man känner ju av det i 

överföringen, för det känns så oerhört starkt. Det kan jag fortfarande tycka är besvärligt och kan tänka 

“Ni får känna allt ni vill, men bli inte förälskade i mig!”. 

 

Informanter berättade hur besvärligt det kunde vara att känna ensamhet, ångest, paranoia 

och rädsla. Detta ledde i sin tur till att de kunde känna sig låsta, maktlösa och att förmågan 

att uthärda sattes på prov. Flera informanter talade om känslor eller tillstånd som de inte 

kunde förstå eller känna igen och som krävde mycket av dem. Ofta var dessa känslor och 

tillstånd svåra att klä i ord, utan beskrevs mer som kroppsliga fenomen. 

 

Är det nånting som ruskar tag i mig rejält och jag märker knappt av det, mer än en känsla av att det här 

känns väldigt jobbigt och jag kan inte reflektera kring det, då är det ju oftast en projektiv identifikation. 

Det sker liksom omedvetet och det sätter sig i hela kroppen. 

 

Upplevelsen av patienten 
Informanterna beskrev tillfällen när patienter hade reagerat på olika sätt och hur de trodde 
att patienterna kände sig vid detta tillfälle. Det gavs också exempel på hur patienterna 
hanterade informanternas känslouttryck. 
Några informanter beskrev att det fanns tillfällen när de hade blivit arga på sina patienter 
och att detta kunde vara svårt att ta upp i terapin. En informant berättade att han sa till en 
patient att sluta upp med att vara verbalt otrevlig. 

 

Patienten blev väldigt förgrymmad, skulle aldrig mer komma tillbaka och kallade mig för olika saker. Det 

var extremt obehagligt. Efter en kvart kom hon tillbaka, tittade ilsket på mig och sa “Jag har funderat, 

gick och tog en kaffe och du har faktiskt rätt”. Sen kunde vi prata om det här, men jag skämdes för jag 

tänkte att jag hade kunnat hantera det på ett bättre sätt. 

 

Om informanter reagerade med sorg och/eller blev tårögda kunde patienten, enligt 

informanternas upplevelser, reagera med förvåning och/eller med att öppna sig och berätta 

mer, men också ge intryck av att bli hämmad. 

 

Om jag blir berörd så att jag skulle kunna gråta, så har det hänt att det har dämpat patienten också, som 

nån sorts förskräckelse, att patienten tror sig ha gjort mig illa på nåt sätt. 
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Några informanter reflekterade kring hur känslan av det förakt de hade känt till patienten 

gick över, bland annat med hjälp av handledning, och kunde ersättas av ett genuint intresse. 

Detta kunde märkas i kontakten med patienten. 

 

Jag tänker också att det är klart att den här personen måste ju uppleva det jag känner på något vis. När 

jag har fått hjälp med det här i handledningen, och kommer tillbaka till en ny session, då är jag mer 

avslappnad och tillmötesgående och då händer det nånting i terapin direkt. Så den andre bör ha känt av 

min aversion på nåt vis. 

 

Flera informanter uttryckte att den känslomässiga reaktionen och graden av hur man visade 

sitt engagemang berodde mycket på, och kunde anpassas efter, den patient de hade framför 

sig. 

 

Jag kan tänka mig att man med vissa patienter rent intuitivt inte visar så starka känslor eller att man blir 

så berörd av dom som har väldigt svårt att bli sedda på det sättet. 

 

Vikten av att arbeta igenom svåra känslor så långt det är möjligt framhölls av flera 

informanter, men också att kunna se när patienten inte klarar det, när man behöver ta en 

paus eller när det behövs något annat. Det var således viktigt att kunna ge upp. 

 

Ibland går det ju faktiskt inte. Ibland orkar inte patienten gå vidare och då kanske det blir så att man får 

avsluta det, eller åtminstone ta en paus, för att det blir för kraftfullt. 

 

Att dela känslor 
Det framkom upplevelser och reflektioner kring hur och när informanterna tog upp 
beskrivningar av egna starka känslor med patienten. Några uttryckte att de enbart 
benämnde egna starka känslor när det var uppenbart att patienten hade sett informantens 
känslomässiga reaktion. Informanter gav också uttryck för erfarenheter när patienter inte 
hade varit beredda på eller intresserade av att prata om en känsla. Det varierade i hög grad 
hur mycket/ofta informanterna delade känslor med patienten och vid vilken tidpunkt man 
valde att göra det. Alla informanter förmedlade att de i grunden var positiva till att dela 
känslor med patienten, men att ett delande kunde göras på olika sätt, från att verbalt i ord 
beskriva till att mer visa via mimik, blick eller kroppsspråk. Det beskrevs att ett delande av 
känslor med patienten kunde vara ett viktigt instrument i terapier och att dessa stunder 
också kunde vara en brytpunkt i terapin. 

 

Att bli berörd på det sättet, att förstå hur jobbigt det har varit för personen att vara med om det här och 

också dela det med patienten; det är ofta de starkaste upplevelserna. 

 

Informanter uppgav att de både kunde fråga och låta bli att fråga patienten hur denne 

upplevde terapeutens känslouttryck och att båda dessa sätt kunde leda till något bra i den 

terapeutiska processen. När informanterna frågade patienterna kunde de svara att det hade 

känts skönt att se att terapeuten brydde sig eller att terapeutens reaktion fick patienterna att 

förstå hur svårt de hade haft det. Det talades om att patienter kände sig sedda och hållna 

när informanterna kunde dela känslor, vilket kunde visa patienter att det inte behövde vara 
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farligt att bli berörd. Att dela känslor beskrevs som ett sätt att främja patientens upplevelser 

av att kunna känna och ta hand om fler sidor hos sig själv samt att kunna uppnå trygghet. 

 

Det är ett sätt att hjälpa patienten att känna sina affekter genom att man själv ger uttryck för dem. // 

...att vidga trygghetsområdet, så att man både kan känna nånting och hjälpa till att ta hand om nånting. 

 

En informant berättade om ett möte med en ny patient som gjorde honom extremt rädd 

och han kände att han ganska direkt var tvungen att ta upp det, vilket ledde till något 

positivt. 

 

När jag tog upp det med henne så tittade hon väldigt märkligt på mig och så säger hon “Ja, jag förstod att 

det var nånting, men nu ska du höra… jag har aldrig nånsin i mitt liv varit så ohyggligt rädd som när jag 

kom till dig.” Hon sa att hon var fullständigt skräckslagen… 

 

I samtal kring att dela känslor med patienten reflekterade flera informanter kring behovet 
av att differentiera vems känslor det handlade om, men att det kanske inte alltid var så lätt. 
Informanter uttryckte att de, främst tidigare i sitt yrkesliv, upplevt osäkerhet kring när och 
om man skulle dela känslor med patienten. Även om informanter i grunden var positiva till 
att dela känslor och reaktioner med patienten så beskrev flera informanter också olika 
risker med detta. Ett delande kunde gagna patienten på olika sätt, men det upplevdes som 
en balansgång, då det fanns en risk att det minskade patientens utrymme, att denne tog på 
sig känslor för att skona terapeuten eller att det kunde vara skrämmande och för 
känslomässigt starkt för patienten. 

 

Det finns patienter som har ett visst behov av kontroll och distans och då är det ju utmanande, och det kan 

bli för starkt att dela känslor. Det finns terapier som inte blivit bra därför att det i sig är en positiv känsla 

av närhet, men som också har starka ingredienser av överväldigande. 

 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter 
upplever och hanterar egna känslor i det psykoterapeutiska arbetet. Ansatsen var kvalitativ 
och intervjun var semistrukturerad, vilket bedöms som ett bra val av datainsamlingsmetod 
eftersom syftet var att få en varierad och nyanserad information om informanternas 
upplevelser, tankar och reflektioner i ämnet (Langemar, 2010). 
 
Ämnet för studien valdes utifrån författarens eget intresse. Författaren har också egen 
erfarenhet från arbete som psykoterapeut och från att ha gått i egenterapi. Dessa faktorer 
kan ha påverkat resultatet även om författaren har haft som mål att förhålla sig kritiskt 
granskande och så förutsättningslöst som det nu är möjligt att vara i denna typ av studie. 
Att engagera sig i en kvalitativ studie utmanar intentionen att förhålla sig på detta sätt. 
 

Samma övergripande frågeställningar togs upp i varje intervju, men informanterna valde att 

fördjupa sig i olika delar, vilket gjorde att materialet från intervjuerna blev rikt. Både män 
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och kvinnor deltog i studien och de arbetade i olika sammanhang. Langemar (2010) lyfter 

fram att olika aspekter kan ses som positiva eftersom data ska spegla bredd och djup. När 

det gäller urvalet kan man fundera över att alla de tillfrågade psykoterapeuterna tackade ja 

till att delta i studien och även över deras inställning till ämnet. Är det författarens val av 

tillfrågade terapeuter som påverkar eller är ämnet så pass intressant att terapeuter överlag 

skulle tendera att vilja delta? Eller är det så att de, som tackade ja till att delta, hade en i 

grunden positiv inställning till att dela känslor som psykoterapeut? En svaghet i studien kan 

vara bristen på tydliggörande av definitioner av olika benämningar som att visa känslor, att 

uttrycka känslor och att dela känslor. Otydligheten när det gäller detta kan påverka hur 

informanterna, och författaren, definierar och tolkar dessa benämningar samt även 

författarens bearbetning och analysering av materialet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka psykoterapeuters upplevelser av egna känslor i det 
psykoterapeutiska arbetet och hur dessa hanterades. I analysen av materialet framkom en 
hel del inom detta område, men också kring informanternas erfarenheter från att själva ha 
gått i terapi/analys och deras upplevelser av hur patienter hanterade informanternas 
känslouttryck, vilket också blev en värdefull del i studiens resultat.  

Sammanfattningsvis framkom: 

-hur informanterna utvecklats i sitt arbete som psykoterapeut och hur de, både som 
terapeut och som patient, integrerat erfarenheter från situationer med starka känslor.   

-att känsloladdade stunder kunde innebära en brytpunkt i terapin och något som 
informanterna mindes långt efter avslutad terapi.   

-att informanterna var övervägande positiva till att dela känslor med patienter, men det 
beskrevs som en balansgång och vikten av att reflektera kring möjliga risker framhölls. 

-att det, både som patient och terapeut, kan vara svårt att tala om negativa 
aspekter/känslor, men att det fanns en önskan om att kunna göra det i högre grad. 

-att egenterapi och handledning upplevdes som viktigt, t ex som ett stöd i att förstå och 
kunna härbärgera starka känslor i terapi. 

 

Syftet var att studera terapeuters upplevelser av egna känslor, inte i termer av 
motöverföring, utan i den bredare mening som används inom relationell teori/terapi. Som 
tidigare redovisats studerade Bimont och Werbart (2018) relationella terapeuters erfarenhet 
av patienter som påverkade dem extra mycket. I föreliggande studie har gruppen vidgats till 
psykodynamiska psykoterapeuter och de beskriver upplevelser som kan påminna om det 
som framkommer i Bimont och Werbarts studie, t ex hur terapeuten påverkas av starka 
känslor i den terapeutiska relationen och att det är viktigt, men ibland också svårt, att skilja 
ut vems känslorna tillhör. 

 

Resultatet visade att det var vid få tillfällen som informanterna benämnde begrepp såsom 
överföring, motöverföring eller projektiv identifikation. Fokus i studien var heller inte att utforska 
dessa begrepp specifikt eller när det handlade om det ena eller det andra. Många 
beskrivningar av känslor för dock tankarna till fenomenet motöverföring och några 
informanter beskrev och benämnde också fenomenet projektiv identifikation. 
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Informanterna förmedlade en känsla av självklarhet när det gäller att reflektera kring sina 
egna känslor och såg det som en väg att kunna förstå patienten. Detta ligger i linje med 
synen på motöverföring som ett redskap att förstå patientens inre värld och inte att det 
skulle vara ett hinder (Heimann, 1950; Sigrell, 2000). När det gäller projektiv identifikation, 
så beskrevs dessa känslor som krävande, svåra att förstå, ibland svåra att sätta ord på och 
också kopplade till en kroppslig upplevelse. Flera informanter uttryckte att de behövde 
handledning för att klara att hantera och förstå en del av dessa situationer. Detta stämmer 
väl med Hinshelwoods (1994) beskrivning att projektiv identifikation påverkar en terapeut i 
hög grad och att dessa känslor kan vara svåra att förstå och härleda. 

 

Det framkom att informanterna, både i rollen som terapeut och att själv ha varit patient, 
hade tagit lärdom av situationer med starka känslor och införlivat detta i sitt fortsatta arbete 
som psykoterapeut. I rollen som terapeut kunde det t ex handla om betydelsen av att kunna 
dela egna känslor med patienten, och i rollen som patient kunde det t ex handla om vikten 
av att känna terapeutens engagemang och känslomässiga närvaro. Informanterna beskrev 
hur de, med ökad ålder och erfarenhet, utvecklats som psykoterapeuter och att de hade 
lättare att t ex vara fria, genuina och intuitiva. I en litteraturstudie av Dawson (2018), om 
hur psykoterapeuters professionella utveckling påverkas av lång klinisk erfarenhet, 
framkommer att den har ett positivt samband med bland annat terapeutens ökade 
självförtroende, ökad flexibilitet i terapeutisk identitet, minskad stress och ångest i det 
kliniska arbetet samt förbättrad förmåga till omdöme. Även om lång klinisk erfarenhet 
också visade sig höra samman med terapeutens ökade fokus på den terapeutiska relationen, 
så bekräftades inte förmågan att förbättra kvaliteten på relationen och inte heller 
förbättrade resultat i terapi. Dock betonas att det behövs mer forskning inom området 
(Dawson, 2018). Informanterna i den här studien beskrev att de, med ökad erfarenhet, fick 
mer tillgång till sin förmåga att hantera den ångest som känslomässigt laddade 
mötesögonblick kan innebära. Stern (2005) beskriver hur ångest hos terapeuten kan göra 
att hon/han t ex styr undan mötesögonblick eller gömmer sig bakom teknik, vilket kan 
innebära att man går miste om mötesögonblickets möjlighet till terapeutisk förändring. 

 

Som tidigare nämnts så beskriver Stern (2005) att känsloladdade mötesögonblick kan 
innebära en möjlig terapeutisk förändring, vilket också ligger i linje med Alexander och 
French (1946) beskrivning av en korrektiv emotionell erfarenhet, där inre konflikter hos 
patienten kan korrigeras i en mer positiv relationell kontext, t ex i en psykoterapi. Analysen 
i den här studien kan sägas vara i linje med detta, då det framkommit att starka känslor var 
något centralt i psykoterapi och kunde innebära en brytpunkt. Känsloladdade stunder var 
något som informanterna kom ihåg långt efter en avslutad terapi, både i rollen som 
psykoterapeut och som patient. I rollen som patient kunde det handla om att terapeuten 
visade engagemang och uttryckte känslor. I rollen som terapeut kunde det vara 
känsloladdade tillfällen, där informanten blev berörd och upplevde något starkt tillsammans 
med sin patient. Det beskrevs att man som terapeut inte skulle vara för rädd för att möta 
sig själv eller att möta patienten på ett nytt sätt. I detta erbjöds en möjlighet för patient och 
terapeut att utvecklas tillsammans. Detta påminner om Mitchells (2000) formulering av hur 
intersubjektivitet kan skapas mellan två personer och innebära en ömsesidig upplevelse. 
Tankarna går även till Gelsos (2011) beskrivning av den verkliga relationen och att kunna se 
den andre ur ett realistiskt perspektiv. För att klara detta behöver terapeuten ha en god 
självkännedom och klara av att vara genuin (Gelso, 2011). 



 
 

21 
(22) 

 

 

I analysen framkom att informanter upplevde att starka känslor kunde kräva mycket av 
dem, att de kunde behöva förbereda sig och arbeta mycket med sig själva för att hantera 
detta. De kunde behöva använda sig av handledning och vikten av egenterapi lyftes fram. 
Informanterna förmedlade att de i känslomässigt laddade möten, bara hade sig själva att 
tillgå och att det inte var farligt att reagera och visa känslor. Utifrån det som informanterna 
berättade kan en tolkning vara att viktiga egenskaper hos en terapeut handlar om att kunna 
vara genuin, levande, intuitiv och trygg i sina känslor samt att kunna härbärgera och hålla 
svåra känslor när det behövs. Vidare beskrev informanterna vikten av att försöka förstå 
sina känslor och reflektera över huruvida man skulle dela en känsla eller inte. Betydelsen av 
att hitta en balans när det gäller upplevelsen av närvaro och frånvaro framkom också, dvs 
att patienten inte ska behöva känna sig invaderad och inte heller övergiven. Mycket av det 
som framkom i föreliggande studie ligger i linje med tankegångar från Bimont och Werbart 
(2018) om terapeutens förmåga att hantera sin sårbarhet samt Henrettys och Levitts (2009) 
beskrivning av terapeutens interpersonella förmågor som t ex finkänslighet, timing och 
tålamod. Detta är förmågor som inte finns att tillgå i någon manual eller som inte går att 
läsa sig till. 

Det framkom både negativa och positiva erfarenheter hos informanterna, vad gällde 
upplevelsen som patient inför att deras terapeut hade uttryckt känslor. I något fall 
påverkade det informanten så mycket att hon valde att avsluta terapin. Flera informanter 
beskrev dock det som positivt för terapin att deras terapeut hade uttryckt känslor när de 
själva var patienter. Denna upplevelse kan uppfattas vara i linje med resultatet i en 
enkätundersökning, som Holmquist (2007) redovisar, där 75 amerikanska psykoanalytiker 
fick frågan vad som hjälpt dem mest i deras egen analys. Ett av svaren var att analytikern 
hade delat upplevelser av egna reaktioner (Holmquist, 2007). I föreliggande studie var alla 
informanterna övervägande positiva till att dela känslor med patienter, men det gjordes i 
olika grad och det fanns olika tankar om hur ett delande kunde ske. Det beskrevs som en 
balansgång och flera tankar kring risker uttrycktes också, men trots detta övervägde 
positiva erfarenheter av att tillåta sig att dela egna känsloupplevelser med sina patienter. 
Informanterna förmedlade att de under sitt yrkesliv kunnat känna sig osäkra på om och när 
det är lämpligt att dela känslor. Olika risker benämndes såsom att det t ex kunde minska 
patientens utrymme eller skrämma patienten. Kunskapen från Ziv-Beimans (2013) studie 
kan här vara av värde, att det för ett effektfullt självavslöjande behövs att terapeuten följer 
vissa riktlinjer, såsom t ex att snabbt återföra fokus på patienten och utforska hur patienten 
har reagerat och upplevt situationen. Det samlade intrycket i föreliggande studie är att 
informanterna med åren blev mer intersubjektiva och använde sig av självavslöjande i 
högre utsträckning än innan. Holmqvist (2007) beskriver att självavslöjande ofta betraktas 
som ett viktigt verktyg i sk relationell psykoterapi, men att det finns en del risker och att 
det är en balansgång mellan att ge utrymme för att öppna upp för reflektion kring det 
intersubjektiva samspelet och att stänga för denna möjlighet. Henretty och Levitt (2009) 
lyfter i sin studie fram att självavslöjande, i utbildningssammanhang, ses som något 
förbjudet eller som ett misstag, vilket gör att många terapeuter inte är så tränade i detta via 
utbildningen. Henretty och Lewitt (2009) anser att terapeuter under utbildning borde få 
lära sig när och hur självavslöjande kan användas för att på så sätt underlätta ett beslut om 
när det är lämpligt och när det inte är lämpligt att dela känslor. Vikten av detta betonas, bl 
a utifrån att det har visat sig att oerfarna terapeuter kan riskera att använda självavslöjande i 
för hög grad och att, om det används på fel sätt, kan ha motsatt effekt (Henretty & Lewitt, 
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2009). Det tycks således som viktigt att ha kunskap om när ett självavslöjande är av godo 
för patienten. Terapeutens självavslöjande kan tänkas innebära att överföringen minskar 
och att den verkliga relationen blir starkare. Gelso (2011) beskriver just detta, att 
överföring minskar och den verkliga relationen blir starkare i en terapeutisk process, där 
terapeuten är genuin och autentisk. 

Vidare visade resultatet olika situationer med beskrivningar av starka känslor, som var 
svåra att hantera eller tala om i terapin. Främst gällde det upplevelser som kunde uppfattas 
som negativa. I rollen som patient under egenterapi kunde negativa upplevelser t ex handla 
om känslan av brist på kontakt, rambrott eller upplevelsen av att terapeuten styrde från 
ämnet. I rollen som terapeut kunde det handla om svårigheten att ta upp känslor som t ex 
ilska eller rädsla i förhållande till sin patient. Informanterna beskrev också exempel på att 
de, i rollen som terapeut, hade tagit upp och/eller visat känslor av t ex sorg, ilska och 
rädsla, och hur detta ledde till något bra för terapin samt upplevelsen av att kontakten 
fördjupades. Överlag förmedlade informanterna en önskan om att i högre grad, både som 
patient och terapeut, kunna ta upp negativa aspekter/känslor. Ur patientperspektiv ligger 
detta i linje med det som framkommer i von Belows (2017) avhandling, dvs att det är en 
fördel för kontakten och terapin att skapa ett klimat där patienten kan ta upp negativa 
känslor och aspekter i terapin. Vikten av detta kan understrykas av resultatet i Nissen-Lies 
et. als (2014) studie om patienters och terapeuters syn på alliansens utveckling. Denna visar 
att patienter i högre grad märker och påverkas av negativa aspekter, som t ex terapeutens 
ångest eller negativa reaktioner på patienten, än av positiva aspekter. Detta ligger i linje 
med studien av Chui et al. (2016) som visar att terapeutens affekttillstånd kan påverka 
terapin. En slutsats som dras i Chui et al´s studie är att terapeuter kan behöva vara 
uppmärksamma på sin sinnesstämning innan sessionen påbörjas och författarna föreslår 
att terapeuten använder sig av mindfulness eller meditation för att, på ett bättre sätt, kunna 
reglera känslor, vara närvarande och hantera motöverföringen. 

Flera informanter delgav olika erfarenheter av att uttrycka sorg och att gråta. De flesta 
beskrev vad de uppfattade som positiva konsekvenser av att de hade gråtit. Detta kan sägas 
vara i linje med studien av Blume-Marcovici et al. (2013), där det framkom att de deltagare 
som hade gråtit som terapeut inte upplevde negativa konsekvenser av detta. I den studien 
beskrivs också att även om tårarna kommer i en stund när terapeuten överväldigas av 
smärtsamma negativa affekter eller känslor, så innebär det en möjlighet till en positiv 
känslomässig kontakt. Författarna påpekar dock att det behövs vidare studier kring hur 
patienter upplever det när deras terapeut gråter (Blume-Marcovici et al. 2013). I 
föreliggande studie beskrev informanter olika reaktioner hos patienter när informanten, i 
rollen som terapeut, hade gråtit, t ex att patienten kunde bli förvånad eller öppna sig och 
berätta mer. I de fall där patienter blev tillfrågade om hur de upplevde terapeutens 
känslouttryck framkom främst svar som kan tolkas som positiva, t ex att patienten hade 
känt sig förstådd. En informant beskrev att hon, i rollen som patient, upplevt att hennes 
terapeut gråtit, vilket bl a fick henne att känna sig sedd och bekräftad. 

 
Analysen visade vidare att flera informanter kunde uppleva plågsamma känslor och att det 
kunde vara krävande och svårt att hantera vissa upplevelser, som t ex rädsla, ångest, 
paranoia och förakt. Informanterna framhöll behovet av att kunna särskilja vems 
upplevelser det handlade om då dessa delades. Bimonts och Werbarts (2018) beskriver hur 
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gränsen mellan terapeut och patient kan upplevas som tunn/genomtränglig då starka 
upplevelser som rädsla, ångest och kärlek kommer till uttryck. Vikten av terapeutens 
förmåga att hantera sin egen sårbarhet framhölls av Bimonts och Werbarts (2018), och 
också förmågan att växla mellan att delta i patientens inre värld och att observera den för 
att avgöra vilka känslor som härrör från patienten och vilka som kommer från terapeutens 
egna erfarenheter. Winnicott (1993) lyfter fram betydelsen av att analytikern kan skilja ut 
sina egna reaktioner gentemot patienten och att hon/han kan tolerera primitiva känslor, 
såsom hat och aggressivitet. För att kunna detta måste analytikern ha utforskat dessa 
primitiva känslor hos sig själv (Winnicott, 1993). Detta talar för blivande terapeuters behov 
av egenterapi, vilket också flera informanter tog upp i den här studien, dvs. behovet av att 
fortsätta med självanalys i någon form för att klara av starka känslor i terapi. Utifrån det 
informanterna beskrev tycks egenterapin också ha stor betydelse på så sätt att det gav 
informanterna en uppfattning om hur de själva skulle vilja bli bemötta i terapi och hur de 
själva skulle vilja vara, eller inte vara, som psykoterapeut, gentemot sina patienter. 
 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Alla intervjuer var förstås unika och alla informanter upplevde olika känslor som svåra att 
hantera, vilket kan antas bero på att alla har sin historia och reagerar olika i olika 
situationer. Förslag på fortsatt forskning kan vara att studera psykoterapeuters olika 
erfarenhet av och sätt att hantera starka känslor utifrån t ex psykoterapeuters egen 
personlighet eller anknytningsmönster. Detta skulle kunna göras med hjälp av en kvalitativ 
studie i kombination med instrument som avser att mäta personlighetsdrag och/eller 
anknytningsmönster. 
 
Avslutningsvis kan denna intervjustudie ligga till grund för en kvantitativ studie. Resultatet i 
föreliggande studie kan utgöra underlag för utformandet av en enkät och på så sätt vore det 
möjligt att pröva det som analysen här gav, på ett avsevärt större underlag. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Frågeställningar till psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter:  

  

Hur har Du upplevt det när egna känslor/affekter har kommit till uttryck i 

terapirelationen? 

-Vilka känslor/affekter har det handlat om? Hur har de kommit till uttryck? 

-Kan det finnas motstånd eller rädsla till att det ska ske? Hur blev det då? 

-Kan det påverka känslan av hur säker man är i sig själv i sitt arbete som 

psykoterapeut? På vilket sätt? 

  

Hur har Du hanterat situationer när detta har skett? 

-Finns det tillfällen när det har blivit bra och hur blev det då? 

-Finns det tillfällen när det inte har blivit bra och hur blev det då? 

-Hur förhåller Du Dig till att dela med konfidenten/patienten om/när Du upplever 

egna känslor/affekter? Hur öppen kan/bör man vara med egna upplevelser 

(self-disclosure)? 

  

Hur ser dina tankar ut kring konsekvenser av när egna affekter/känslor kommer 

till uttryck? 

-t ex för kvaliteten på mötet mellan dig och patienten? 

-känslan av genuinitet i relationen? 

-kring den upplevda effekten av terapin? 

-finns andra risker/möjligheter? 

  

Finns det något du vill tillägga som väckts under intervjun och som känns viktigt 

att beskriva eller berätta om? 

  

Har du själv något minne från egenterapi när din terapeuts känslor kom till 

uttryck? Vill du dela denna upplevelse? 
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Bilaga 2  

DELTAGARINFORMATION -190225 

Studie: Psykoterapeuters upplevelser av egna känslor/affekter i terapirummet. 

Detta är en fråga om Du vill delta i en intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka hur 

psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter upplever det när egna känslor och/eller affekter 

tar sig uttryck i psykoterapirummet. För att Du ska kunna ta ställning till vad det innebär att delta 

i studien, så är det viktigt att Du läser igenom denna information. 

 

Jag som ska göra studien heter Maria Hanner och går påbyggnadsutbildning till legitimerad 

psykoterapeut, psykodynamisk inriktning. Utbildningen bedrivs på Ersta Sköndals högskola i 

Göteborg. Handledare under arbetet med studie och uppsats är professor Inga Tidefors, 

forskare vid Psykologiska Institutionen i Göteborg. 

 

Bakgrunden är en önskan om att få veta mer om hur terapeuter upplever det när egna 

känslor/affekter kommer till uttryck i terapirummet. Vilka tankar finns kring hur det (kan) 

hanteras och vilka konsekvenser det kan få, t ex för känslan av genuinitet i relationen och/eller 

den upplevda effekten av terapin? Finns det för- och/eller nackdelar med att det sker? Hur 

påverkas känslan av hur säker man är i sig själv i sitt arbete som psykoterapeut? 

 

Förhoppningen är att studien ska leda fram till fördjupad inblick i och kunskap om vad det 

innebär att vara psykoterapeut och vilka upplevelser som kan finnas kopplat till egna 

känslor/affekter i psykoterapi med en patient/konfident. I förlängningen kan det ge ytterligare 

kunskap till området som handlar om vad som är betydelsefullt och verksamt, eller inte, i en 

psykodynamiskt inriktad psykoterapi. 

 

Studien innebär att Du kommer att bli intervjuad av mig under ca en timme. Vi möts på en 

ostörd plats. Ett samtycke undertecknas av bägge parter. Du kan avbryta ditt deltagande när Du 

vill utan att ange skäl. Då fokus är att få inblick i upplevelser, tankar och reflektioner kring ämnet 

är det lämpligt med en kvalitativ intervju, som kommer att vara semistrukturerad med 

utgångspunkt från några övergripande frågor. Vid behov används följdfrågor. Intervjun 

ljudinspelas och transkriberas av mig. I samband med transkriberingen avidentifieras intervjun 

och inspelningen raderas, så att inget kan spåras till Dig. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas i den här studien och kommer inte att kunna hänföras till dem som har 

deltagit. 

 

Om Du vill delta i studien är Du välkommen att kontakta mig, gärna så snart som möjligt. Om 

något är oklart eller om Du behöver mer information för att kunna bestämma Dig, så är Du 

också välkommen att höra av Dig. 

 

Vänligen!   

 

Maria Hanner         

mia.hanner@gmail.com 


