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Sammanfattning   

 

Inledning: Det finns ett speciellt intresse i psykoterapi för unika, potentiellt 

transformerande ögonblick, till exempel ögonblick av ömsesidig öppenhet som 

berör på djupet. Studiens syfte var att utforska psykodynamiska 

psykoterapeuters förståelse och kliniska upplevelse av mötesögonblick. 
 

Frågeställningar: Vad är terapeutens förståelse av fenomenet mötesögonblick? 

Vad är terapeutens upplevelse av själva mötesögonblicket, av patienten i ett 

sådant ögonblick, samt av det som sker i den terapeutiska processen efteråt? 

 

Metod: Sex psykodynamiska psykoterapeuter intervjuades genom 

semistrukturerad kvalitativ intervju. Intervjuarna analyserades med tematisk 

analys.  
 

Resultat: Mötesögonblick uppfattades som en form av delad upplevelse. Den 

kliniska upplevelsen beskrevs som en ömsesidig spegling av psykofysiologiska 

tillstånd. Receptivitet sågs som nyckeln i bemötandet av patienten. Patienterna 

släppte sina försvar i mötesögonblick, men varsamhet uttrycktes kring dessa 

ögonblick i arbetet med patienter med svårare problematik. Det fanns olika 

synpunkter i relation till konsolidering av mötesögonblick efter deras 

uppstående. 
 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån terapeuternas förståelse och kliniska 

upplevelse av mötesögonblick. Betydelsefulla faktorer i deras upplevelser 

diskuteras i förhållande till teoretiska begrepp och tidigare forskning. Tankar 

om metoden diskuteras, samt förslag för vidare forskning. 
 

Nyckelord: Mötesögonblick i psykoterapi, kvalitativ ansats, terapeutens 

upplevelser, den verkliga relationen, intersubjektivitet. 
 

Abstract 

 

Introduction: There exists a special interest in psychotherapy for unique, 

potentially transformative moments, for example, deeply touching moments of 

mutual openness. The purpose of the study was to explore psychodynamic 

psychotherapists` understanding and clinical experience of moments of 

meeting. 

 

Issues: What is the therapist`s understanding of the phenomena moments of 

meeting? What is the therapist`s experience of the actual moment of meeting, 

of the patient in such a moment, and of what happens in the therapeutic process 

afterwards?  



 
 

 
 

 

Method: Six psychodynamic psychotherapists were interviewed through semi-

structured qualitative interview. The interviews were analyzed with thematic 

analysis.  

 

Result: Moments of meeting were understood as a form of shared experience. 

The clinical experience was described as a mutual mirroring of 

psychophysiological states. Receptiveness was considered key in relation to 

encountering the patient. Patients let go of defenses in moments of meeting. 

Caution was expressed around these moments in work with patients with more 

difficult problems. There were differing opinions in relation to consolidation of 

moments of meeting after their occurrence.  

 

Discussion: The result is discussed in view of the therapists` subjective 

understanding and clinical experience of moments of meeting. Meaningful 

factors in their experience are discussed in relation to theoretical concepts and 

previous research. Thoughts in relation to the methodology are taken up, plus 

suggestions for future research. 

 

Keywords: Moments of meeting in psychotherapy, therapist´s experience, the 

real relationship, intersubjectivity. 
 

 

 

 



 
 

1 (23) 
 

 

1 Inledning 

Från början har psykoanalys fokuserat på att utforska olika element i mänskliga relationer. Då 

vetenskapen och psykoterapihantverket har utvecklats, har terapeuter blivit intresserade av att 

utveckla teorier och klinisk praktik kring de komplexiteter och förvecklingarna som finns i 

ömsesidiga här-och-nu interaktioner mellan terapeuten och patienten.  I synnerhet, har det 

funnits ett intresse för speciella ögonblick i det psykoterapeutiska arbetet – ögonblick som 

berör på djupet, ögonblick som är svårbegripliga men gripande, ögonblick som är riskfyllda 

och oväntade ögonblick som är ingjutna med omedveten kommunikation. Lord (2018, s, 1) 

beskriver dessa ögonblick som ”ögonblick av ömsesidig öppenhet, sårbarhet och resonans 

som lever i hjärtat av den psykoanalytiska processen”. Det finns en viss mystik, en viss 

outsäglighet i relation till dessa unika ögonblick, och försöken att fånga dem kan möjligtvis 

likna att försöka fånga en fjäril utan att döda dess ande. Å andra sidan, utan forskning finns 

risken att mystik överordnas den vetenskapliga teoribildningen, att mötesögonblick som 

fenomen inte tas på allvar i den akademiska och kliniska miljön, och även att vår förståelse 

för dessa ögonblick stagnerar. Det är kanske lite underligt att trots den uppenbara vikten av 

dessa ögonblick, har relativt lite kvalitativ forskning gjorts på dem, i synnerhet i relation till 

terapeutens perspektiv. Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för fenomenet 

mötesögonblick i psykoterapi, utifrån terapeutens subjektiva upplevelser i arbetet med sina 

patienter. 

 

2 Bakgrund 

I litteraturen finns olika konceptualiseringar av mötesögonblick. Dessa konceptualiseringar 

bidrar till att fånga nyanserna i det som är involverat i ett annars ganska svårbegripligt 

fenomen, men samtidigt skapas det svårigheter att ge en mer enhetlig definition. Som 

utgångspunkt för detta arbete, används Sterns (1998) beskrivning av mötesögonblick och 

Bubers (1970) tankar kring Jag-du mötet. Själva begreppet mötesögonblick härstammar från 

Sterns och kollegerna i Boston Change Process Study Group (1998) inflytelserika arbete kring 

implicita processer i anknytningsrelaterade interaktioner. Bubers tankar kring Jag – Du mötet 

har en djup påverkan på det intersubjektiva synsättet, särskilt i relation till idén att centralt i 

den helande processen i psykoterapi är själva mötet mellan terapeuten och patienten. Nedan 

redovisas därför just både Bubers och Sterns definitioner. Därefter en teoretisk beskrivning av 

olika närliggande begrepp som kan ses som olika element eller beståndsdelar i 

mötesögonblick. Slutligen, beskrivs även kort hur ögonblick kan förstås utifrån ett 

neurobiologiskt perspektiv. 
 

2.1 Teori 

2.1.1 Jag – Du möten och Mötesögonblick 

Buber (1958) menar att vår mänsklighet blir till i genuina möten. I kontrast till ett Jag-Det 

möte, (subjekt till objekt) anser han att det genuina mötet äger rum i de ögonblicken där det 

finns ett Jag-Du möte (subjekt till subjekt). Detta Jag-Du möte involverar både ett hedrande 

av den andra människans annanhet, samt ömsesidighet - ömsesidig närvaro, öppenhet, 

kontakt och risktagande. Detta Jag–Du förhållningsätt är, enligt Buber, förutsättning för en 

autentisk dialog - en dialog där djup ropar ut till djup, där helhet ropar ut till helhet. Buber 

hävdar att sann dialog inte handlar om en förväxling av information, utan att den handlar om 

ett djupt deltagande i den andres varande. Detta är ett deltagande som skapar det Buber kallar 



 
 

2 (23) 
 

 

för the space of the in-between (mellan-varat, förf. översättning). Detta är ett relationellt 

utrymme som är gemensam till både deltagare, men som samtidigt sträcka sig bortom deras 

separata subjektiviteter. Buber skriver vidare om inkluderande i den terapeutiska situationen. 

Enligt Buber är inkluderande en form av förhöjd empati, en förmåga till konkret föreställning 

kring hur den andre har det. Stern (1998) menar att det sker ögonblick i det psykoterapeutiska 

mötet som ibland är laddade med intensiva känslor som drar terapeuten och patienten in i 

omedelbarheten av här och nu, så kallade nuögonblicken. Det som står på spel i ett 

nuögonblick är hur terapeuten och patienten ska vara med varandra. En kris uppstår och Stern 

hävdar att ett mötesögonblick kan bli lösningen på denna kris. Terapeutens reaktion i dessa 

ögonblick måste omfatta ögonblickets autenticitet genom att bära med sig någonting av 

terapeutens personliga signum som människa som samtidigt samklingar med patientens 

upplevelse just då (Stern, 1998, s, 296). Mötesögonblick är spontana, riskfyllda och kreativa 

ögonblick i terapi där båda deltagarna tillfälligt stiger ur deras terapeutiska roller som terapeut 

och patient (Stern, 2004). I likhet med Bubers (1958) tankar om mellan-varat, uppstår i ett 

mötesögonblick det Stern kallar för en delad intersubjektiv medvetenhet- där två människor i 

det ögonblicket färdas över samma inre landskap. Detta ömsesidiga genomträngande av två 

separata sinnen som kännetecknar Sterns syn på mötesögonblick, beskrivs i formen av ”jag 

vet att du vet att jag vet” (Stern, 2004, s,75). Stern menar att de ögonblicken skapar 

förändring genom att implicit ge en glimt in i nya sätt att vara med den andre. ”Öppen yta” 

(”open space”), har beskrivits i litteraturen som upplevelsen som sker i pausen efter ett 

mötesögonblick, där individerna kan vara själva i varandras närvaro, smälta och kontemplera 

över det som nyligen har hänt, innan processen fortsätter (Sander, 1988). 

 

2.1.2 Ömsesidighet 

Cooper (2005b) hämtar inspiration från både Sterns och Bubers tankar i sin beskrivning av 

ögonblick av relationellt djup i terapi. Han definierar dessa ögonblick som ögonblick av 

djupgående kontakt och engagemang mellan två människor. I likhet med både Stern och 

Buber, framhäver Cooper att terapirelationen är sam-skapad, en produkt med andra ord av 

dubbelriktad påverkan. Ömsesidighet, hävdar han, är ett kärnelement i ögonblick av 

relationellt djup. Terapeuten och patienten kan ofta känna en känsla av ”symmetri” i dessa 

ögonblick, en upplevelse att ”vi gör detta tillsammans”, som två människor som är 

närvarande, receptiva och uttrycksfulla mot varandra (Cooper, 2005b, s, 92). Upplevelsen av 

ömsesidighet, särskilt i ögonblick av relationellt djup, förknippas med en känsla av att den 

traditionella maktobalansen blir mer utjämnad, att terapeuten lika mycket som patienten, är 

också en sårbar människa med mycket att lära sig om livet (Mearns & Cooper, 2018).  

 

2.1.3 Kongruens och Den ”Vekliga” Relationen  

Stern (1998) beskriver vikten av terapeutens personliga signum i ett mötesögonblick och 

Buber (1958) talar om vikten av autenticitet i ett Jag-du möte. Deras tankar kan relateras till 

begreppet terapeutisk kongruens som en viktig del av ett öppet och genuint känslomässigt 

engagemang med patienten. Terapeutisk kongruens beskrivs i termer av naturlighet och 

riktighet. När en terapeut är engagerad med patienten på ett naturligt och verkligt sätt, är 

denne mera benägen att svara på patienten på spontana, icke formella sätt och på sätt som 

uttrycker terapeutens intuitiva ”felt sense” av det som händer i ögonblicket (Mearns och 

Cooper 2018). Ett annat närliggande begrepp till kongruens och som också har signifikans i 

relation till idén om ömsesidig autenticitet i mötesögonblick, är tanken om den ”verkliga” 

relationen (Geslo 2011). Detta hänvisar till den delen av den terapeutiska relationen som är 
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överföringsbefriad och som inte heller enbart har med det känslomässiga bandet som finns i 

alliansen att göra. Den verkliga relationen är besående av två faktorer - ömsesidig genuinitet 

och ömsesidiga realistiska perceptioner mellan deltagarna. 

 

2.1.4 Närvaro  

Mötesögonblick, enligt Sterns och Bubers konceptualiseringar, implicerar vikten av 

uppmärksamhet på här och nu interaktioner mellan terapeuten och patienten. Terapeutisk 

närvaro är grundstenen i förmågan att kunna möta patienten på ett relationellt djupt och intimt 

sätt (Geller, 2013/2017). Den beskrivs som förmågan att vara öppen till och receptiv till det 

som är mest gripande i ögonblicket med patienten. Geller skriver om upplevelsen av att ta 

hela självet in i mötet som kärnan i närvaro - ”att vara fullständigt i nuet på många olika 

nivåer, fysiskt, känslomässigt, kognitivt, andligt och relationellt.” (Geller 2013, s, 209). Hon 

poängterar att när terapeuten är närvarande med sin patient på detta sätt, aktiveras då en 

känsla av närvaro och trygghet hos patienten. Denna process av ömsesidig närvaro i 

terapirummet, kan, enligt Geller, fördjupas till djupgående ögonblick av relaterande - 

upplevelser som hon beskriver som terapeutisk relationell närvaro. Ett förhållningsätt av 

öppenhet och receptiv närvaro gentemot patienten beskrivs även i termer av ”att rensa ett inre 

utrymme för patienten” samt ”viljan att ta hela patienten in i kärnan av vem vi är.” (Mearns & 

Cooper (2018, s, 55). 

 

2.1.5 Empati, Resonans och Högerhjärna till Högehjärna synkronisering 

Den kliniska litteraturen förslår att mötesögonblick kan ske när någonting är uttryckt och 

mottaget på ett sätt så att patienten känner sig sedd på djupet och empatiskt förstådd. Dessa 

upplevelser ses som ett resultat av en pågående process av interpersonlig intoning och 

omsorgsfull spegling av affekt i vilken patienten känner sig känd (Siegel, 2010; Allen, 

Fonagy & Bateman, 2008).  I ögonblick av relationellt djup, skriver Mearns och Cooper 

(2018) om förkroppsligad empati och empati med hela personen. I dessa ögonblick är 

terapeuten inte bara intonad med patientens tankar, utan med patientens känslor och även 

fysikalitet. Terapeutens kropp är levande i interaktionen med patienten, i rörelse med och 

vibrerande i samverkan med patientens upplevelse. Upplevelsen av resonans uppstår i 

särskilda starka ögonblick av ömsesidig intoning, där båda parter är genuint psykofysiologiskt 

länkade med varandra. En känsla av ”vi” skapas i dessa intensiva ögonblick, som i sin tur 

producerar en känsla av tillit (Siegel, 2010). Forskning inom neurobiologi föreslår att det är 

igenom hjärnans spegelneuronsystem som terapeutens kroppsliga och känslomässiga 

upplevelser kan simulera de hos patienten. Vi kartlägger varandras inre tillstånd och även 

förändrar varandras hjärnor genom nära och känslomässiga meningsfulla interaktioner 

(Iaconobi, 2005; Schore, 2001). Ögonblick av affektsynkronisering i terapirummet beskrivs 

som upplevelser av omedvetna högerhjärna- till-högerhjärna resonant intoning, där varje 

deltagare i dyaden, ”omskapar ett psykofysiologiskt tillstånd som liknar den andres” (Schore, 

2001, s, 19). Dessa ögonblick av intersubjektiv högerhjärna synkronisering anses agera som 

basen för anknytningstrygghet, ömsesidig reglering av affekt, samt positiva förväntningar vad 

gäller interpersonliga relationella möjligheter (Schore, 2001; Porges, 2011). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Sökning har genomförts via databaserna PEP, PsycINFO samt Google Scholar. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier som hade relevans för terapeutens upplevelser av 
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mötesögonblick eftersöktes vilket resulterade i över 90 träffar. Det framkom empiriska studier 

på både upplevelsen och effekten av mötesögonblick i psykoterapi, men antalet studier som 

mer på djupet undersöker terapeuters upplevelser av fenomenet var begränsad. Efter vidare 

granskning, identifierades sju artiklar som passade studiens specifika syfte. De studierna som 

inte inkluderades var fokuserade på patientens upplevelse, studier om genombrott i 

terapiprocessen eller generella studier om förändringsmekanismer i psykoterapi - två 

forskningsartiklar, tre kvalitativa studier samt två kvantitativa studier hittades som hade 

specifik relevans för denna studie. 

 

2.2.1 Ögonblick av relationellt djup och ögonblick av djup engagemang  

 

En kvantitativ studie där både terapeuter och patienter ombeds att värdera hur viktiga 

ögonblick av relationellt djup mellan terapeuten och patienten var för terapeutisk förändring 

på en skala bestående av sju punkter, gjordes av Leung (2008). I snitt fick dessa ögonblick en 

mätning av 5,7 från patientens sida och 5,8 från terapeutens sida. Resultatet föreslog att både 

terapeuterna och patienterna upplevde dessa ögonblick som signifikanta för terapeutisk 

förändring. I termer av hur mycket dessa ögonblick hade en bestående påverkan, gav både 

patienterna och terapeuterna det en snittmättning av 5,7 på en 1 - 7 skala. 

 

Två kvalitativa studier undersökte terapeutens upplevelse av ögonblick av relationellt djup 

samt ögonblick av djupt engagemang med patienter. Resultaten från studierna visade några 

gemensamma faktorer i terapeuternas beskrivningar av sina upplevelser av dessa ögonblick. 

Dessa faktorer inkluderade: Förhöjda känslor av empati, acceptans och mottaglighet gentemot 

patienterna, starka känslor av djupt engagemang i det terapeutiska arbetet och förhöjda nivåer 

av perceptuell klarhet. Terapeuterna rapporterade upplevelser av patienterna som transparanta 

och att de kom från en plats av sårbarhet eller kärnan i sig själva i dessa ögonblick. I relation 

till den terapeutiska relationen, rapporterades upplevelser av dubbelriktad transparens, 

öppenhet, samt att patienterna kunde erkänna terapeutens erkännande av dem. En annan 

aspekt som kom fram var hur terapeuterna handskas med egna sårbarheter i relationen till 

deras professionalism i upplevelser av djupt känslomässigt engagemang med sina patienter. 

En av dessa två studiers tydliga slutsatser var relaterad till just denna sista punkt - att 

terapeuter visade bekymmer i relation till hur långt de går i uppgivandet av deras gränser i 

ögonblick av djupt engagemang utifrån rädsla att bli dömd av kolleger och det 

psykoterapeutiska samhället i stort (Cooper, 2005b; Eilbeck, 2016).  

 

2.2.2 Resonans 

 

En kvalitativ intervjustudie utforskade 110 terapeuters upplevelser av resonans med deras 

patienter. Genom en tematisk analys av datan, kom författaren fram till en definition av 

resonans som bestående av olika komponenter, tillexempel terapeut-patientsynkronisering 

(även i mikrorörelsemönster), ögonblickliga upplevelser av sammansmältning och terapeutens 

omedelbara, icke verbala förståelse för patientens förnekade känslor (Larsson, 1986). 

 

2.2.3 Den ”verkliga” relationen 

 

Utifrån Geslos (2001) konceptualisering, har flera begrepp relaterade till rollen som den 

”verkliga” relationen spelar i psykoterapi undersökts genom användningen av ett urval av 59 
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psykoterapi dyader. Utifrån terapeutens perspektiv, var den ”verkliga” relationen positivt 

förknippad med terapeutens mätning av arbetsalliansen och negativt förknippad till 

terapeutens undvikande av anknytning. Från patientens perspektiv var den ”verkliga” 

relationen positivt förknippad med patientens mätning av arbetsalliansen, mätningar av 

terapeutens empati och tryggheten i patientens anknytning till terapeuten. En nyckelupptäckt 

var att styrkan i den ”verkliga” relationen relaterades till framgång i behandlingen utöver 

variationen i framgång förklarad i termer av anknytning till terapeuten, arbetsalliansen och 

terapeutisk empati (Feurtes et al., 2007). 

 

2.2.4 Empati och affektiv närvaro 

 

Forskning granskad av APA Task Force föreslår att specifika kvalitéer som är associerade 

med förmågan till djupt relationellt engagemang har en nära association med positivt 

terapeutiskt utfall. Empati - terapeutens förmåga att ta in och förstå patienten var ett av de 

elementen i den terapeutiska relationen som funnits vara ”påvisbar effektiv (Elliot et al., 

2011). Vikten av terapeutens affektiva närvaro i det terapeutiska mötet illustreras av en studie 

där forskarna använde sig av material från den stora depressionsstudien NIMH-TDCRP, för 

att identifiera effektiva terapeutiska förhållningsätt. De hittade i studien två olika sätt som 

terapeuterna förhöll sig på. Den ena var då terapeuten var undervisande/direktiv. Den andra 

var då terapeuten var känslomässigt engagerad (”collababorative emotional exploration”). 

Oberoende av metod, hade den emotionellt undersökande inställningen ett positivt samband 

med utfallet, men inte den undervisande (Coombs, Coleman & Jones, 2002). 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att med en fenomenologisk öppenhet, försöka få en fördjupad förståelse för 

mötesögonblick utifrån terapeutens subjektiva perspektiv. En utgångspunkt är att terapeuters 

erfarenheter av detta kan bidra till ökad förståelse av centrala processer i psykoterapi, vilket i 

förlängningen kan bidra till utvecklandet av klinisk praktik. Frågeställningar löd: Vad är 

terapeutens förståelse av fenomenet mötesögonblick? Vad är terapeutens upplevelse av själva 

mötesögonblicket, av patienten i ett sådant ögonblick, samt av det som sker i den terapeutiska 

processen efteråt? 

 

 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Ett informationsbrev (se bilaga1) med relevant övergriplig information om studiens syfte, 

samt när intervjuerna önskades genomföras skickades via email till tio legitimerade 

psykoterapeuter, varav sex svarade ja och fyra tackade nej till medverkan. Urval av deltagare 

var primärt ett ändamålsenligt urval som styrdes av målsättning att hitta 

undersökningsdeltagare som författaren tänkte skulle ha god kännedom om fenomenet. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna var psykodynamiska psykoterapeuter och hade minst 

10 års erfarenhet av att arbete med psykoterapi. Ett ytterligare urvalskriterie var att hitta 

deltagarna inom olika psykodynamiska skolriktningar. En av terapeuterna var känd av 

författaren som föreläsare på utbildningsinstitutet där författaren är student. Denna terapeut, 
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som arbetade primärt i den psykoanalytiska/psykodynamiska traditionen hade också en 

neuropsykoanalytisk inriktning. En annan terapeut var en före detta handledare till författaren 

som arbetade utifrån ett relationellt här och nu perspektiv. En tredje terapeut som arbetade 

psykodynamiskt/existentiellt hade nyligen skrivit en avhandling som närmande sig ämnet som 

undersöks i denna studie, och blev rekommenderade av en kollega att kontakta. En fjärde som 

jobbade med ett existentiellt förhållningsätt hade skrivit en artikel om mötesögonblick i 

intima vuxna relationer som författaren hade läst. Den femte som arbetade med metoden 

ISTDP, kontaktades via ISTDP-föreningen efter rekommendation av en kollega. Alla dessa 

terapeuter svarade ganska direkt på mejlet som skickades till dem, och uttryckte att de var 

villiga att ställa upp på en intervju. Fem ytterligare brev skickades ut till de första fem 

namnen på ett webbaserat forum för psykoanalytiska terapeuter, varav 4 svarade nej. Den som 

svarade ja till medverkan blev den sjätte deltagaren, och valet styrdes här utifrån en 

tillgänglighetsprincip. Således tackade sex psykoterapeuter totalt ja till deltagande. Av dessa 

var fem kvinnliga och en manlig. Fyra var privatpraktiserande. En arbetade både privat och på 

S:t Lukas institut i Stockholm och ytterligare en terapeut var både privatpraktiserande, samt 

arbetade då på förra detta Ung hälsa i Stockholm. Respondenterna hade en snittålder av 55–

60, och alla hade jobbat minst femton år med psykoterapi. Vid överenskommelse, bestämdes 

via email tid och plats för genomförande av de ljudinspelade intervjuerna utifrån deltagarnas 

möjligheter. 

 

 

4.1.1 Datainsamlingsmetoder 

Intervjuerna var ljudinspelade och pågick över 60 minuter. En intervjuguide, som var 

konstruerad utifrån ett antal i förväg utarbetade teman och relaterade frågor användes (se 

bilaga 2) och som förberedelse för intervjuerna, hade deltagarna ombetts reflektera lite kring 

mötesögonblick som de har upplevt i det terapeutiska arbetet med deras patienter, tillexempel, 

ögonblick som berörde dem på djupet. Den semi-strukturerade intervjun som liknar ett 

mellanmänskligt vardagssamtal fast i en professionell miljö har ett särskilt syfte. Strukturen 

betyder att den inte utgår från ett slutet frågeformulär, men inte heller är intervjuerna så pass 

öppna att det faktiskt blir ett vardagssamtal. Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att 

förstå den subjektiva livsvärlden hos intervjudeltagaren Kvale och Brinkman (2017). Den 

kvalitativa intervjun söker kvalitativ kunskap, med fokus på det specifika och deskriptiva 

istället för det generella. Det fenomenologiska förhållningsättet är mycket betydelsefullt i 

relation till utvecklandet av förståelseperspektivet i den kvalitativa intervjun, där ett 

förhållningsätt av medveten naivitet och maximal öppenhet eftersträvas (Kvale & Brinkman, 

2017). Skapandet av ett respektfullt och receptivt utrymme är viktigt, inte minst för att det 

underlättar för de intervjuades subjektiva livsvärldar att kunna växa fram organiskt under 

intervjuerna.  
 

4.1.2 Bearbetningsmetoder 

Studien har en kvalitativ fenomenologisk ansats med tematisk analys som metod. En 

kvalitativ fenomenologisk ansats valdes då författarens syfte inte var att hitta en absolut 

sanning eller pröva en hypotes, utan att försöka förstå och förmedla meningen i terapeutens 

subjektiva upplevelse av mötesögonblick. Fenomenologi studerar ett fenomens essens och 

mening. Att inta ett fenomenologiskt förhållningsätt till denna studie bedömdes också 

lämpligt eftersom målet var att åsidosätta redan existerande teoretiska och epistemologiska 

antaganden för att närma sig och försöka fånga essensen i fenomenet mötesögonblick utifrån 
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terapeuternas beskrivningar. Datan analyserades (enbart av författaren) tematiskt, utifrån ett 

tolkande fenomenologiskt förhållningsätt. Fördelen med en tematisk analys är dess flexibilitet 

och relativa frihet från teori och epistemologi (Braun & Clarke, 2006). Egen förutfattad 

förståelse försökte parentes-sättas i syftet att förstå och göra explicit livsvärlden hos varje 

enskild deltagare.  

 

4.1.3 Bearbetningsprocess 

Steg 1-De transkriberade intervjuerna genomlästes upprepande för att få en känsla för 

helheten. 2-Identifiering av meningsbärande enheter som var förankrade i datan och som 

ansågs meningsfulla för studiens syfte och frågeställningar. 3-Kondenserandet av 

meningsbärande enheter till korta meningar där kärninnehållet behölls. 4-Kodifieringen av 

meningsenheter utifrån innehåll och innebörd. 5-Koderna delades in i grupper med olika 

teman. 7-Underteman strukturerades med citat och nyckelord. 8-Efter upprepad genomgång 

och bearbetning, fördes underteman samman i huvudteman.  9-Teman granskades efter 

ytterligare läsning genom intervjuerna. Fem olika teman med sju underteman identifierades. 

Texten omformulerades till egna ord, med lämpliga citat. 

Exempel på analysering av textenheter: Meningsbärande enhet: ”Jag förstår det rent 

neurobiologiskt, att vi knyter an, och att vi har skapat en trygghet som gör att mötesögonblick 

blir möjligt”. Kondenserad enhet: Man knyter an i ett mötesögonblick. Kod: Anknytning. 

Meningsbärande enhet: ”Jag tänker på den ”levande kroppen” är det som förbinder mig till 

patienten just nu. Det händer något mellan kropparna som någonting tredje, man 

förkroppsligar ögonblicket tillsammans”. Kondenserad enhet: Det händer något mellan 

kropparna i mötesögonblicket som man förkroppsligar tillsammans. Kod: Förkroppsligande. 

 

 

4.2 Genomförande 

När deltagarna tackade jag till medverkan, blev de informerade om forskningsetiska regler. 

Överenskommelse om tid och plats för genomförande av de ljudinspelade intervjuerna 

gjordes utifrån deltagarnas möjligheter. Innan intervjuerna, informerades deltagarna en gång 

till om studiens syfte.  Transkriberingen av materialet utfördes under sommaren 2019 och 

därefter genomfördes bearbetning och analysen. Den färdiga studien inlämnades och 

examinerades av utbildningsinstitutet våren 2020. 
 

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Deltagarna informerades om att studien följde lagen: ”Lag om etikprovning och forskning 

som avser människor” (2003:460). Ett problem med en kvalitativ studie, med dess explorativa 

natur är att försöka finna en balans mellan en medveten naivitet, d.v.s. intagandet av en icke 

vetande inställning mot hur intervjuerna kommer att utvecklas och deltagarnas behov av och 

laglig rättighet till betydelsefull information om syftet med studien. Tillsammans med 

övergriplig information om och syftet med studien, har författaren även betonat för 

deltagarna, studiens öppna, fenomenologiska förhållningsätt. Samtyckeskravet följdes, där alla 

deltagarna informerades om sina rättigheter att bestämma över medverkan och dra sig ur när 

som helst under studiens gång. Deltagarna informerades att deras identitet var konfidentiell, 

att datan från ljudinspelningarna skulle avidentifieras i den skriftliga uppsatsen samt raderas 

efter studiens slut. Ett osäkerhetsområde kring anonymitet är att å ena sidan beskydda 
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deltagarna och å andra sidan risken att det fungerar som ”ett alibi för forskaren att tolka 

deltagarnas uttalanden utan att bli motsagd” (Kvale & Brinkman, 2017, s.109). För att 

undvika detta, har deltagarna frågats om de vill ha ett utkast av den första analysen för att se 

till att deras synpunkter ackurat inkorporerats. Terapeuterna svarade att de inte behövde se ett 

initialt utkast, utan var intresserade av att läsa slutprodukten. 
 

6 Resultat 

Baserad på de öppna frågorna till deltagarna i relation till studiens huvudfrågeställningar, har 

sex olika teman med fem underteman identifierats (se Tabell 1). Nedan beskrivs dessa teman i 

text med exemplifierade citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Teman och Undertema 

 

Teman (5) 

 

6.1: Kontakt 

6.2: Resonans 

6.3: Närvaro 

6.4: Försvar 

6.5: Metabolisering  

Underteman (7) 

 

6.1.1  Att mötas i en gemensam upplevelse. 6.1.2 Ett möte med sig själv 

6.2.1 Att spegla varandras upplevelse 

6.3.1 Receptivitet 

6.4.1 En öppning. 6.4.2 Nivå av integration 

6.5.1 Implicit eller explicit konsolidering? 

  
  

 

 

6.1 Kontakt 

Under temat kontakt har det samlats tankar i förhållande till terapeuternas förståelse för 

fenomenet mötesögonblick i psykoterapi. De flesta terapeuter betonade ett intersubjektivt 

synsätt i förhållande till dessa ögonblick, där ett genuint delande av någon form av gemensam 

upplevelse mellan terapeuten och patienten, ansågs som en kärnelementet i 

mötesögonblickens betydelse. Terapeuterna pratade om den mellanmänskliga aspekten i att 

sänka garden tillsammans, att dela en gemensam begriplighet under dialogen, och om en 

delad intuitiv upplevelse av att knyta an som känns på en neurobiologisk nivå. Två av 

terapeuterna tog upp ett intrapsykiskt perspektiv på dessa ögonblick. En var särskilt 

fundersam kring om mötet var primärt med den andre eller med självet.  

 

6.1.1 Att mötas i en gemensam upplevelse 

En av intervjupersonerna uttryckte sin förståelse för mötesögonblick i termer av 

mellanmänsklighet och hoppet som väcks genom upplevelsen av att kunna möta varandra just 

på ett mellanmänsklig plan: ”Jag tänker att det är en slags mänsklighet i dessa ögonblick. Det 

är något hoppfullt i det, att man kan mötas på riktigt, man kan uppleva och dela någonting 

tillsammans. Man sänker garden tillsammans, det händer på ett mellanmänskligt plan.” 

 

En annan terapeut beskrev sin förståelse för fenomenet som speciella ögonblick av gemensam 

begriplighet som uppstår under den dialogiska processen: ”Att röra sig tillsammans mellan 

olika nivåer i dialogen för att sedan försöka hitta dessa speciella mötesögonblick där man 
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begriper någonting tillsammans. En gemensam begriplighet kan vara mötesögonblicket 

tänker jag.” 

 

Denna deltagare uttryckte sin förståelse för mötesögonblick i termer av neurobiologi och dess 

relation till anknytning: ”Jag tror att mötesögonblick kan vara just att vi tillsammans intuitivt 

känner, på en rent neurobiologisk nivå, att något viktigt händer mellan parter, att vi knyts an 

till varandra i det ögonblicket.” 

 

6.1.2    Att möta sig själv 

Två av terapeuterna lyfte fram den intrapersonliga/intrapsykiska dimensionen för patienten, 

samt reflektioner kring sin roll som terapeut gentemot patienten i dessa ögonblick. En 

uttryckte sig så här: Är det ett möte med sig själv eller ett möte med mig? Är jag bara någon 

sorts facilitator i en sådan process som handlar om att möta sig själv eller handlar mötet om 

mig som ett viktigt och verkligt objekt i den här personens liv?” 

 

6.2 Resonans 

Detta tema sammanfattar terapeuternas subjektiva upplevelser av själva mötesögonblick som 

de har erfarit i det kliniska arbetet med sina patienter. Det som kommer fram från deltagarnas 

rapporteringar är hur medparterna speglar varandras upplevelse i ögonblicket, hur de på olika 

sätt hamnar i ett tillstånd av ömsesidig öppenhet och synkronisering med varandra. Detta har 

beskrivits i termer av att bli ömsesidigt berörd av varandra, att förkroppsliga varandra, och 

som en upplevelse av ömsesidig förhöjd närvaro. 

 

6.2.1    Att spegla varandras upplevelse 

Två av terapeuterna beskrev deras upplevelser av ögonblick där de mötte sina patienter i ett 

ömsesidigt delande av samma affekt. Det som lyser fram i deras beskrivning är ett genuint 

känslomässigt engagemang med patienterna i dessa ögonblick, där terapeutens avslöjande av 

egen affekt ansågs som ett nyckelelement.  

 

”Nu tänker jag på ett ögonblick som handlar om en patient som visade fram en bild som jag 

blev väldigt berörd av, och sedan kom det tårar. Det blev en äkta känslomässig resonans i 

mig. Patienten blev i sin tur rörd av min reaktion. Det hände någonting känslomässigt hos 

bägge, på riktigt och vi både kände det. Det var som ett kugghjul som hamnade i varandra.” 

 

”Patienten, som hade väldigt svårt med gränssättning hade upptäckt en tråkig sak med sin 

man som gjorde henne väldigt ledsen. Nästa session berättade hon att hon hade konfronterat 

honom, att han erkände sitt fel och tackade henne för att hon tog upp det. Jag frågade henne 

hur det kändes att berätta om detta, då kom hennes tårar. Hon beskrev hur hon kände sig 

sedd, både av sin man och av mig. Jag var väldigt berörd av henne och det väckte mina egna 

tårar. Vi var kvar i upplevelsen tillsammans. Jag tänker att ögonblicket fångade någonting 

som hon inte hade fått tillräcklig av i sitt liv, att bli erkänd och sedd, och att det måste vara 

verkligt, att jag får också tårar, att jag reagerar, så blir ögonblicket mellan oss mer verkligt.” 

 

En terapeut berättade om en upplevelse av ömsesidigt förkroppsligande mellan henne och sin 

patient som hon beskrev som det första steget i upplevelsen av ett potentiellt mötesögonblick: 

”Jag tänker på patienten som jag träffade för första gången som gick precis innan du kom. 
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Hon var väldigt nervös och min upplevelse var att vi hamnade i en gemensam stämning. Vi 

förkroppsligade varandra. Vi förkroppsligade ögonblicket tillsammans…deltog i samma 

musikstycke kan man säga…det är första steget i uppståendet av ett mötesögonblick.” 

 

En annan terapeut berättade om upplevelsen av förhöjd ömsesidig närvaro och synliggörande 

av varandra som helkroppsmänniskor efter ett ögonblick där hon blev tillfrågad av sin patient 

(en starkt troende muslim) om hon trodde på Gud: ”Jag tror att hon såg i mina ögon att jag 

gav henne tillåtelse att prata om sin tro, att jag tog emot och välkomnade henne. Jag kände 

att när hon frågade (om T trodde på Gud), att jag också fick en möjlighet att öppna upp till 

mina inre andliga rum. Det blev en närvaroupplevelse för både, min närvaro i mig själv blev 

större, hennes blev också större. Det är som att vi blev tydligare för varandra som 

helkroppsmänniskor.” 

 

6.3 Närvaro 

Under detta tema har det samlats beskrivningar av terapeuternas upplevelser av deras sätt att 

bemöta patienten i ett mötesögonblick. Det som tydligt träder fram är vikten av terapeutens 

närvaro i dessa ögonblick, i synnerhet en kvalité av receptivitet mot patienterna. 

Härbärgerande, förkroppsligad närvaro, att förhålla sig så öppen som man kan och att lyssna 

till patienten på alla nivåer var exempel på terapeuternas förståelse för deras sätt att bemöta 

patienten. 

 

6.3.1    Receptivitet 

En terapeut berättade om härbärgerandeförmågan. I det här exemplet beskriver terapeuten sin 

upplevelse med en patient som plötsligt kom i kontakt med smärtsamma skamkänslor: ”Jag 

tror det handlar mycket om terapeutens härbärgerande förmåga i de ögonblicken, 

terapeutens förmåga att vara närvarande, och i detta fall att visa min patient att det här 

klarar jag av att ta emot, och att min patient faktiskt också kände detta.” 

 

Här beskrev terapeuten sina tankar kring egen förkroppsligad närvaro i relation till sitt sätt att 

bemöta sin patient. Terapeuten hänvisar till patienten som hittade modet att säga ifrån i 

relation till sin man och som sedan visade tårar när hon uppfattade sig sedd och förstådd av 

både honom och terapeuten: ”Jag var helt närvarande kroppsligt, nuögonblicket utvidgades 

och jag var liksom bara ”där”, såg henne och tog henne in i mig.” 

 

Denna terapeut beskrev sitt förhållningssätt som en öppenhet parad med användandet av egen 

inre förståelsesfär för att kunna skapa ett utrymme i sitt inre för att ta emot patienten.  

Terapeuten beskriver ögonblicket när hon plötsligt fick frågan om hon trodde på Gud: ”Jag 

förhöll mig så öppen och receptiv som jag kunde. Sedan har jag eget inre universum… jag 

har liksom en förståelsesfär som jag kunde ta emot och möta patienten med.” 

 

En annan deltagare beskrev ett förhållningsätt av holistiskt lyssnande i sitt bemötande av sin 

nervösa och ängsliga patient: ”Jag lyssnande på alla nivåer, berättelsen, stämning, 

kroppsspråk, allt tar jag in i mig.” 
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6.4 Försvar 

Under detta tema samlas representationer av terapeutens upplevelser av det som sker hos 

patienten i ett mötesögonblick. Av särskild relevans för terapeuterna var deras upplevelser av 

patienternas öppenhet samt släppandet av försvar. Att se patientens möjligheter, en befrielse 

och att inte längre ha koll på terapeuten var några exempel på terapeuternas upplevelser av 

patienten. Intervjupersonerna å andra sidan uttryckte ett behov av varsamhet i relation till 

mötesögonblick när gäller patienter med skörare psykiska organisationer. 

 

6.4.1   En öppning 

En terapeut uttryckte sin förståelse av det som skedde hos sin patient efter ett öppet delande 

av ömsesidig affekt i relation till patientens upplevelse av att känna sig sedd och av sin man 

och av terapeuten: ”Just i det ögonblicket fanns det inte försvar. Det fanns en öppning, och i 

den öppenheten mellan oss, så såg jag hennes möjligheter. Man ser att den här människan är 

du, när du är som bäst”. 
 

En annan terapeut beskrev sin upplevelse av ett mötesögonblick med en patient som hade en 

stark religiös tro med svårigheter kring gränssättning gentemot andra. Terapeuten beskriver 

sin intervention (”Jag sa: Jesus sa, älska era fiender! men det betyder inte att man tycker om 

dem!”) och sin uppfattning av patienten precis efter sin intervention: ”Då kom hennes tårar… 

och jag var också nära mina tårar. Jag minns att vi såg varandra i ögonen och jag tänkte till 

mig själv: ”Nu är alla hennes försvar borta, för ett ögonblick borta, och även om ögonblicket 

försvinner direkt, så har det förändrat någonting hos henne”. 

 

Den här terapeuten rapporterade om sin upplevelse av det som hände hos sin troende patient 

då hon som terapeut blev tillfrågad om sin egen tro på Gud: ”Innan det så minns jag att hon 

kände någon sorts krav kring detta –”kan jag prata om detta eller inte?”. När hon till slut 

frågade mig ”tror du på Gud? tittade hon i mina ögon och sedan märkte jag att hon fick en 

avslappning i kroppen, sjönk ner i stolen…som att hon inte längre behövde ha ”koll” på 

mig.” 

 

6.4.2  Nivå av integration  

Alla terapeuter betonade vikten av hänsynstagande till patientens psykiska struktur i relation 

till dessa ögonblick. Tankar kring förlust av kontroll och risk för sammanblandning gav 

uttryck för terapeuternas upplevelser. En terapeut beskrev hur ett mötesögonblick alltid är ett 

mötesögonblick men att beroende på patienten, att kontexten kring dem, både före och efter, 

kan vara olika. Ett område som träder fram tydligt utifrån terapeuternas perspektiv var en 

medvetenhet om vikten av reglering av närhet och distans, i synnerhet i relation till patienter 

med svåra livstrauman, svårigheter kring interpersonlig tillit, eller vars psykiska struktur 

ligger på en borderline eller narcissistisk nivå. Tre terapeuter beskrev sina tankar så här: 

 

”Det finns patienter som har trauman eller livsteman som gör att de har svårare att lita på 

andra. Ett sådant ögonblick kan upplevas som skrämmande, för man har öppnat en dörr och 

släppt in någon, och då blir det läskigt. Det blir en förlust av kontroll, det blir också risk om 

en sammanblandning, en gränslöshet.” 
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”Om ett mötesögonblick sker med någon som är mer integrerad, är dessa ögonblick inte lika 

hotande som de kan vara för en patient som ligger på en psykotisk eller 

borderline/narcissistisk nivå. Med patienter som är mer integrerade, kan dem reglera närhet/ 

avstånd till mig.”  

 

En annan terapeut upplevde inga skillnader i själva mötesögonblicket med sina patienter, men 

betonade vikten av etableringen av trygghet med traumatiserade patienter innan man kan 

mötas på ett djupare plan: ”Om någon har ett svårt trauma måste man jobba lite längre med 

trygghetsarbete innan det kan finnas en möjlighet att mötas på det sättet. Ögonblicken i sig är 

inte olika utan mer kontexten, det som hände före och kanske efter.” 

 

 

6.5 Metabolisering  

Under det här temat representeras terapeuternas upplevelser av det som händer i den 

terapeutiska processen precis efter ett mötesögonblick. Deras tankar kretsade runt behovet att 

göra mötesögonblick explicita eller om den implicita processen i dessa ögonblick talade för 

sig själv. Det var blandade responser i relation till detta. Att få vara i sin process, en naturlig 

vilopaus, och att explicit konsolidera gav uttryck på terapeuternas förståelse  

 

6.5.2 Implicit eller explicit konsolidering? 

Två av terapeuterna beskriver sina tankar kring att kunna lita på att en implicit förändring har 

skett hos patienten utifrån upplevelsen av mötesögonblicket - en förändring som inte 

nödvändigtvis måste symboliseras i ord.  

 

”Jag brukar tänka på Heidegger, han brukar prata om att inte hoppa in för den andre, att den 

får vara i sin process. Jag vet att detta kommer att påverka den andre eller får betydelse för 

vår relation. Jag litar på att patienten kommer att bära det med sig, kroppen har redan tagit 

in det som hänt. För mig är det alltid det här med skulle de här orden funka nu, skulle de 

tillföra något just nu?” 

 

”Som jag kommer ihåg det så blev det en naturlig vilopaus. Det var någonting som blev helt i 

och med det, som vi kunde både vila i”.  

 

Andra terapeuter betonade vikten av att befästa dessa ögonblick symboliskt, men hade olika 

syn på hur detta konsolideringsarbete kan gå till. En terapeut menade att det var viktig att inte 

störa upplevelsen efter mötesögonblicket sker, men med rätt timing att också kunna fånga upp 

vart patienten befinner sig. Hon betonade vikten av att balansera den implicita processen 

involverad i ett mötesögonblick med explicit metakommunikation: ”Man är synkade, och 

efter så är det nog att fånga upp ”vart är patienten nu?”, men det kan dröja olika länge innan 

jag frågar. För jag vill att själva upplevelsen ska vara kvar och samtidigt vill jag inte att den 

ska fly undan. Jag försöker att stämma av vart patienten är, så att jag utan att störa 

upplevelsen, vid rätt tillfälle kan fråga ”hur var det för dig?” 

 

Den här deltagaren betonade vikten av konsolidering precis efter patienten får en upplevelse 

av djup inre kontakt med sina känslor, både i relation till patientens inre process och även i 

relation till förstärkande av den terapeutiska alliansen: ”När patienten har upplevt ett 

ögonblick där det finns en upplåsning av omedvetna känslor, är det viktigt att tillsammans 
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direkt konsolidera det som har hänt… att konsolidera förstärker också medvetenhet om den 

terapeutiska alliansen mellan patienten och terapeuten.” 

 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Efter att ha lärt känna materialet, genom en process av upprepande läsning, inleddes 

analysarbetet med identifieringen av preliminära koder för att kunna beskriva datan. Därefter 

började sökandet efter mönster i koderna tvärs över alla intervjuerna. Underteman och teman 

byggdes upp. Teman granskades upprepade gånger innan de identifierades och benämndes. 

Med hjälp av tematisk analys, erhölls bra kännedom om materialet. Teman som valdes ut från 

materialet speglar forskarens egen konstruktion. Det betyder att en annan forskare hade 

kunnat välja ut andra teman och citat i relation till denna studie. I relation till frågan om 

studiens reliabilitet, har alla samtliga frågor ställts till alla intervjupersoner och 

ljudupptagningen fungerade bra. Vad gäller studiens validitet, har terapeuterna under 

intervjuerna visat ett aktivt intresse och genuint engagemang i ämnet. Det fanns också ett 

receptivt respektfullt utrymme mellan forskaren och intervjudeltagarna som underlättade ett 

öppet reflekterande förhållningsätt gentemot studieämnet. Detta engagemang resulterade i 

materialet som var rikt med detalj. Ett område som bör problematiseras i relation till validitet, 

är faktumet att det finns begränsad forskning om förvecklingarna involverade i 

mötesögonblick och allmänt om ögonblick av djup intimitet mellan terapeuten och patienten. 

Kunskapshorisonten och därmed den teoretiska referensramen i relation till dessa ögonblick 

sträcker sig inte så långt. Är det möjligt att detta begränsade terapeuternas reflekterande 

möjligheter och att de har svarat på ett sätt som speglar hur de ”förväntar” sig att 

mötesögonblick ”bör” upplevas? Trots forskarens insatser att upprätthålla en reflexiv distans 

och fenomenologisk öppenhet till data, är det också möjligt att egna meningssystem ändå har 

influerat tolkningsarbetet. Under analysen av materialet, behölls en medvetenhet om eget 

intresse för studieämnet, och på egna förföreställningar om det som sker i ett mötesögonblick. 

Dessa förföreställningar ökade risken för empatisk identifikation med vissa komponenter i 

datan som överensstämde med egen synvinkel. Detta i sin tur ökade risken att lägga på egna 

meningssystem på datan under tolkningsarbetet. Kvale och Brinkman (2017, s, 292) skriver 

om ”strävande efter att vara objektiv i förhållande till subjektiviteten”. För att underlätta en 

ifrågasättande och granskande syn på egen livsvärld i relation till materialet, var det viktigt att 

försöka upprätthålla en medveten naivitet och en kontinuerlig reflexiv objektivitet, i den 

mening att författaren har försökt vinna insikt i sina egna fördomar, genom pågående 

reflektion över hur dessa fördomar kan bidra till kunskapen som produceras i studien, 

samtidigt som att behålla ett engagemang och närhet till datan. Specifikt har författaren 

använt sig av ”mindmaps” – d.v.s. noteringen av egna tankar och känslor under hela 

forskningsprocessen - från perioden som involverade tankar kring själva forskningsämnet 

fram tills analysarbetet. Shaw (2009) har beskrivit hur vi inte kan undgå subjektivt influerade 

tolkningsaspekter, men att vi kan reflektera över vår roll i produceringen av dessa tolkningar 

och försöka upprätthålla ett antagande att grunda dem i våra deltagares egna livsvärldar. 

Andra diskussionsområden i förhållandet till studiens validitet kan relateras till brist på 

mångfald i relation till könsfördelning och även till urvalet av psykoterapeuter med olika 

inriktningar. Hade resultatet varit annorlunda med främst manliga intervjupersoner? Vad 

gäller urvalet av terapeuter inom olika riktningar, var tanken att minimera risken för 
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upprepande data, men det är möjligt att just skillnaden i riktningar kan göra det svårare att få 

en tydligare förståelse för olikheter i relation till terapeuternas upplevelser? Det är även 

möjligt att en ”intrerpretative phenomenological analysis” (IPA) till skillnad från en tematisk 

analys hade passat denna studie bättre. IPA tillämpar fokus på de unika egenskaperna hos 

varje enskild deltagare, istället för att försöka hitta mönster tvärs över hela datan. Med tanke 

på att det var så få deltagare, och att studien försöker fånga upp svårbegripliga intima 

ögonblick i terapirummet, en analys med ett mer idiografiskt fokus kanske hade varit 

lämpligare.  
 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka psykodynamiska terapeuters subjektiva upplevelser 

av mötesögonblick i terapirummet, utifrån de följande frågeställningarna: Vad är terapeutens 

förståelse av fenomenet mötesögonblick? Vad är terapeutens upplevelse av själva 

mötesögonblicket, av patienten i ett sådant ögonblick, samt av det som sker i den terapeutiska 

processen efteråt? Slutsatsen som kan dras av studien är att mötesögonblick kan förstås som 

en form av delad kontakt och genuint engagemang mellan terapeuten och patienten, vilket kan 

beskrivas i termer av det mellanmänskliga mötet i psykoterapi, att hitta en gemensam 

begriplighet, och att knytas an till varandra. Själva mötesögonblicket kan ses som en 

ömsesidig spegling av deltagarnas psykofysiologiska tillstånd. Terapeutens förhållningsätt i 

ett mötesögonblick är centrerad i en öppen, receptiv närvaro mot patienten. Mötesögonblick 

är meningsfulla upplevelser för patienter, vilket speglar sig i att patienter släpper sina försvar. 

Samtidigt behövs det varsamhet i relation till dessa ögonblick när det gäller arbetet med 

patienter som har svårare psykisk problematik, tillexempel patienter som har svårt att reglera 

närhet och avstånd till andra. Det finns en oenighet beträffande behovet av att verbalt 

konsolidera dessa ögonblick efter de uppstår. I den följande diskussionen kommer 

huvudteman att belysas utifrån redan existerande teori och tidigare forskning. 

 

Intervjudeltagarna uttryckte sin kognitiva förståelse för fenomenet mötesögonblick i termer av 

den ”mellanmänskliga dimensionen” - i ”hoppet som väcks att det går att mötas”, i termer av 

”att mötas i en gemensam begriplighet”, och som ”en upplevelse av att knyta an som känns 

rent neurobiologiskt”. Buber (1958) menar att allt verkligt liv är ett möte. Enligt honom är det 

i autentiska subjekt till subjektmöten som vi blir fullständigt mänskliga. Buber hävder att det 

är dialogens väsentliga egenskap att bejaka och hedra den andre människan i sin helhet - som 

en helig andre - vilket underlättar en ömsesidig alkemi att uppstå mellan de dialogiska 

deltagarna. Stern i likhet med Buber, menar att människans subjektivitet aktualiseras bara 

genom relationer. Han hänvisar till Tronicks ord: ”Jag interagerar, därför finns jag.” (Stern, 

1998, s, 296). Stern skriver om ett delande av samma inre landskap i ett mötesögonblick, där 

ett gemensam länkande uppstår mellan terapeuten och patienten som leder till samskapande 

av nya interpersonliga relationella narrativ och möjligheter. Forskning inom neurobiologi och 

anknytningsteori (Schore, 2001; Siegel, 2010; Bowlby, 1982) föreslår idén att vi är 

konstruerade att knyta an till varandra. Siegel (2010) tillexempel har föreslagit att mänskliga 

relationer formar hjärnans struktur. Han menar att upprepade upplevelser av ömsesidig 

interpersonlig intoning som skapar mötesögonblick bidrar till integration av nervbanorna i 

hjärnan. Ett område som är oklart i relation till intervjupersonernas tankar är om värdet av 

mötesögonblick primärt ligger i dessa intensiva ögonblick i sig, eller är ögonblicken särdrag 

och väsentliga byggstenar i en relation till terapeuten med ett redan bestående djup av 
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engagemang? Kan det vara tillexempel upplevelsen av en bestående intim relation till 

terapeuten, där det finns ett djup av engagemang, som underlättar de intima interaktionerna 

som sker i mötesögonblick, eller är det mötesögonblick i sig som främjar skapandet av en 

bestående djup relation till terapeuten? Mer forskning krävs i relation till denna fråga. 

 

En annan fråga i relation till mötesögonblick, är om ”mötet” ligger på det interpersonliga eller 

intrapsykiska planet? Två av terapeuterna tog upp denna fråga under intervjuerna. Mearns och 

Cooper (2018) föreslår att bägge sorts möten händer samtidigt, d.v.s. att dessa ögonblick kan 

förstås som ögonblick av djup kontakt med självet- i djup kontakt med den andre. Det är ändå 

ganska uppenbart att den kliniska litteraturen betonar den interpersonliga till skillnad från den 

intrapsykiska aspekten. Kan det finnas en risk att detta interpersonliga fokus på kontakt 

nedtonar vikten av vårt grundläggande behov av autonomi och distans i relation till andra? 

Detta väcker en annan, kanske mer filosofiskt fråga som har en betydelsefull påverkan på 

utvecklingen av psykoterapeutisk teoribildning och hur vi praktiserar som psykoterapeuter, 

nämligen: Är Jaget, på en grundläggande nivå, en isolerad enhet eller någonting som kan 

definieras bara i termer av relationer till andra? 

 

I relation till den kliniska upplevelsen av själva mötesögonblicket, berättade en terapeut om 

en upplevelse av en ömsesidig och öppet delande av känslomässig beröring i kontakt med sin 

patient. Hon beskrev ögonblicket som ”en genuin resonans” som hon liknade till ”ett kugghjul 

som hamnade i varandra”. Siegel (2010) beskriver resonans som en interaktiv upplevelse, som 

två strängar av ett instrument där varje part blir påverkad och ändrad av den andre i ett 

ömsesidigt skapande av en resonerande helhet. Han hävdar att när terapeuten är intonande 

med patienten, att hon/han bringar inte bara en känsla av empati till den andres känslor, utan 

också får en kinestetisk och känslomässig upplevelse av den andres interna tillstånd. I likhet 

med Bubers (1958) tanke om mellan-varat och Sterns (1998) beskrivning av en intersubjektiv 

medvetenhet, menar Siegel att två individer blir ett ”vi” i dessa ögonblick av ömsesidig 

resonans. Siegel betonar också vikten av terapeutens avslöjande, implicit eller explicit, av 

denna delade resonans med patienten. Resonans och dess avslöjande är, enligt Siegel, precis 

det som uppstår i ett mötesögonblick, och det som skapar interpersonlig trygghet och tillit. En 

annan terapeut beskrev upplevelsen av att ”förkroppsliga varandra”, samt ”att dela samma 

musikstycke”, och en till berättade om en närvaroupplevelse där deltagarna blev ”tydligare för 

varandra som helkroppsmänniskor”. Dessa beskrivningar liknar Mearns och Coopers (2018) 

tankar om empati med ”hela” personen i ögonblick av relationellt djup. I dessa ögonblick är 

terapeuten inte bara intonad med patientens tankar och känslor utan också med patientens 

fysikalitet. Beskrivningarna verkar vara också i linje med Bubers idé om ett Jag-Du möte, där 

helhet ropar ut till helhet, samt Schores (2001) beskrivning av ögonblick av resonant intoning, 

där varje deltagare omskapar ett psykofysiologiskt tillstånd som liknar den andres.  

 

Ett osäkerhetsområde som kvarstår som oklart i relation till intervjupersonernas reflektioner 

är frågan om från vilket håll resonans initieras? Följer eller leder terapeuten resonansen som 

uppstår mellan deltagarna? Kan det vara att skillnaden mellan att följa och leda kan resultera i 

olika terapeutiska utfall? Ett annat osäkerhetsområde i relation till upplevelsen av resonans, 

gäller dess potentiella risker. Om resonans är en dubbelriktad process, risken måste finnas att 

patienten resonerar med terapeutens psykofysiologiska tillstånd, exempelvis, terapeutens sorg. 

Hur kan terapeuterna i sina rapporteringar vara säker att man resonerar med patientens 

autentiska upplevelse eller med en egen omedveten eller förnekad dimension av sig själv som 
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representeras i patienten istället? Det finns också frågan om vad som är ”tillräckligt bra” i 

hälsosamma interpersonliga interaktioner. Är det möjligt att höga nivåer av interpersonlig 

koordination som terapeuterna berättar om kan tolkas som överdriven vaksamhet, d.v.s. en 

dyadisk insats att skapa mer ögonblick till ögonblick förutsägbarhet och kontroll som en 

respons till hot, överraskning eller det okända i det terapeutiska mötet? Kan det även finnas en 

risk i att romantisera att den helande kraften i den ömsesidiga psykofysiologiska 

koordinationen som finns i upplevelsen av resonans? Ligger det som är potentiellt helande i 

mötesögonblick just i att ”färdas över samma inre landskap? Russell (2015), samt Allen, 

Fonagy och Bateman (2008) betonar att ömsesidig resonant intoning ska också ske i en 

kontext av åtskildhet, d.v.s. att en vy på ”något annat landskap” ska samtidigt rymmas mellan 

deltagarna. Detta anses viktigt som en spegling av terapeutens förmåga att inte enbart kunna 

matcha och känna med patientens upplevelse, utan att i sin annanhet, att också kunna 

differentiera sig från patientens tillstånd, samt hantera och reflektera över det som uppstår. 

 

Terapeuterna upplevde sitt sätt att bemöta patienten i ett mötesögonblick som grundad i en 

öppen, receptiv närvaro. En terapeut berättade att hon var ”helt närvarande kroppsligt, såg och 

tog in” sin patient. En annan berättade hur hon förhöll sig så ”öppen och receptiv gentemot 

patienten som hon kunde”. Buber (1958) skrev om närvaro i ett Jag-Du möte som en akt av 

självkapitulering som rotar sig i egen närvaro, samtidigt som denna närvaro sträcker ut sig för 

att möta den andre. Terapeuternas beskrivningar liknar Gellers (2013) tankar kring terapeutisk 

närvaro som förmågan att vara fullständigt öppen till och receptiv till det som är mest 

gripande i ögonblicket med patienten. Enligt Geller kräver receptivitet en medveten intention 

och antagande att vara öppen, accepterande och tillåtande till alla dimensioner och 

upplevelser som uppstår inom patienten och i terapirummet. Hon hävdar vidare att genom 

terapeutens receptiva och intonande förhållningssätt, skapas ett underlag av trygghet i den 

terapeutiska relationen som öppnar upp patientens egen receptiva närvaro mot sig själv, mot 

sina egna inre upplevelser, samt gentemot terapeuten. Geller skriver om terapeutisk relationell 

närvaro - djupgående ögonblick av kontakt mellan terapeuten och patienten som härstammar 

från en samverkande relation grundad i denna ömsesidiga receptiva närvaro. Terapeuternas 

beskrivningar av sina förhållningsätt gentemot patienter i ett mötesögonblick, verkar också 

vara i linje med Mearns och Coopers (2018, s, 55,149) tankar om receptivitet som at ”rensa 

ett inre utrymme för patienten,”, samt ”viljan att ta in patienten i kärnan av vem vi är”. 

Beskrivningen speglar även Bubers (1958) tankar kring inkluderande - en förhöjd form av 

empati, där den andres separata subjektivitet inkluderas i ens egen subjektivitet - kärnan, 

enligt Buber, i ett Jag–Du möte. En fråga som är värd att lyfta fram, är om terapeuternas 

beskrivningar av förhållningsätt i mötesögonblick säger någonting nytt? Det skulle kunna 

argumenteras att terapeutens närvaro och receptivitet mot patienten har alltid varit ett 

grundläggande förhållningssätt i det terapeutiska arbetet. Detta sagt, litteraturen föreslår att 

närvaro har en avgörande signifikans i relation till att arbeta här och nu, och för att kunna 

möta patienten med ett djup av engagemang. Mearns och Cooper (2018) föreslår tanken att 

närvaro är själva kärntillståndet till alla beståndsdelar av ett relationellt djupt möte, både 

ögonblickligt och i stort, någonting som länkar empati, kongruens, ömsesidighet och 

resonans. Siegel (2010) framhäver att närvaro underlättar intoning, som i sin tur främjar 

resonans och mötesögonblick.  

 

När terapeuterna i studien berättar om deras upplevelser av patienten i ett mötesögonblick, 

bilden som träder fram är hur de uppfattade sina patienter som öppna och utan försvar. En 
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intervjuperson beskrev sin upplevelse av att vittna patienten utan försvar och i ”öppenheten 

mellan dem” i det ögonblicket, att också uppleva patienten som ”den människan hon är när 

hon är som bäst”. Deltagarens upplevelse verkar vara i linje med Sterns (1998) tankar om 

mötesögonblick som förändringskapande, genom att ge patienten en glimt in i ett nytt sätt att 

vara med den andre. Stern (2003) menar att mötesögonblick kan förse patienten med en ”fix” 

i relationen till det han kallar för representationer som har blivit generaliserade. Specifikt 

menar han att upplevelsen av att dela dessa ögonblick av autentisk mänsklig kontakt tävlar 

med tidigare mer begränsad implicit relationell kunskap och öppnar ett fönster in i ett nytt sätt 

att relatera till andra. I relation till ömsesidigheten som uppstår i mötesögonblick, har 

intervjudeltagarna utgått från sina subjektiva upplevelser av patienterna, men någonting som 

kan problematiseras här är frågan om hur vi egentligen kan veta att dessa beskrivningar 

matchade patientens upplevelse? Denna fråga öppnar upp för en mer generell 

problematisering kring ömsesidighet i mötesögonblick. Till vilken grad är ett mötesögonblick 

ömsesidigt? Till vilken grad delar terapeuten och patienten samma ”inre landskap” i dessa 

ögonblick? Murphy (2013) föreslår idén att det är den dubbelriktade processen som gör 

mötesögonblick ömsesidiga och inte hur mycket av själva ögonblicket är kvantitativt delad.  

 

Alla terapeuterna uttryckte vikten av en varsam hållning kring mötesögonblick med patienter 

med mindre integrerade psykiska strukturer, särskilt i relation till reglering av närhet och 

avstånd. Schore (2001) menar att många traumatiserade patienter har en beskyddande strategi 

av att dissociera från känslomässig närhet utifrån tidigare smärtsamma relationella 

interaktioner med disreglerade eller disreglerande anknytningsfigurer. En terapeut betonade 

vikten av trygghetsarbete med dessa patienter. Mearns och Cooper (2018) har också betonat 

vikten av trygghetsskapande arbete med vissa patienter för att kunna eventuellt möta dem på 

en nivå av relationellt djup, men så vitt författaren vet, har det inte funnits en enda 

undersökning just på de potentiella riskerna involverade i mötesögonblick med patienter som 

ligger på en bristnivå psykiskt eller som har upplevt svåra interpersonliga trauma. Är de ens 

möjligt att möta dessa patienter på detta sätt? Detta kan också öppna upp för en mer generell 

diskussionen i relation till mötesögonblick om vikten av att terapeuten ska kunna differentiera 

mellan egen omedveten agenda, eller mer lömsk motöverföringspåträngning (tillexempel 

överengagemang som ett resultat av eget ouppklarat trauma, eller narcissistiska behov av att 

bli validerad eller idealiserad) från den oundvikliga ömsesidigheten som finns i dessa 

ögonblick, kanske särskilt i relation till arbetet med mera sårbara patienter. 

 

I relation till hur terapeuterna upplevde det som hände i processen precis efter ett 

mötesögonblick, framkom olika tankar kring behovet eller inte av att explicit processa dessa 

ögonblick. Så vitt författaren vet, har ingen tidigare forskning gjorts kring detta område, men 

frågan kan spegla den generella diskussion bland analytiska tänkare mellan rollen som det 

implicita kontra den explicita spelar i förhållande till terapeutiska förändringsprocesser. I 

relation till en terapeuts beskrivning av en ”vilopaus” efter mötesögonblicket, har Sander 

(1988) skrivit om det han kallar för öppen yta (open space), som utrymmet i vilket deltagarna 

metaboliserar mötesögonblicket i det tysta, både i relation till det som har precis hänt och i 

förhållande till det som är möjligt i den interpersonliga relationen framöver. I likhet med 

detta, har en annan terapeut betonat vikten av att låta patienten ”få vara i sin process”, att lita 

på att patientens kropp har implicit tagit in en ny relationell erfarenhet. Terapeutens tankar 

föreslår idén att mötesögonblick registreras mest i ett affektivt tillstånd som går bortom ord. 

Andra terapeuter betonade vikten av symbolisk konsolidering av ett mötesögonblick, men 
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skilde sig åt i relation till hur det ska gå till. En lade fokus på timing. Den andra lade fokus på 

direkt konsolidering av ögonblicket, inte minst i relation till förstärkandet av alliansen. Båda 

dessa tankesätt verkar avvika från Sanders tankar om öppen yta, och betonar intentionen av 

att föra den affektiva upplevelsen framåt in i en fördjupad förståelse genom att processa det 

som händer genom ord. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten i denna studie i stort sett är i linje med 

tidigare forskning, samt författarens förkunskap om ämnet. En tolkning kan vara att detta 

stärker resultaten och ger stöd till tanken att terapeuternas upplevelser återspeglar 

”verkligheten” i mötesögonblick. En annan tolkning (som tidigare diskuterats under 

metodbegränsningar), är att intervjupersonerna svarade på ett sätt som förväntades att de bör 

svara i relation till mötesögonblick. Ett oförväntat resultat från studien är relaterat till 

mötesögonblicks potentiella ”mörka sida”, i synnerhet ”riskerna” med dessa ögonblick i 

terapin, om inte tillräckligt med hänsyn tas till patientens psykiska struktur.  

 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett område som genererades från datan och som inte var direkt relaterat till frågeställningarna 

var huruvida ett mötesögonblick är ett fenomen som uppstår spontant eller genom terapeutisk 

teknik. Två av deltagarna ansåg att mötesögonblicken var spontana händelser, någonting som 

var ”icke-planerad”, och som ”inte går att regissera i förväg”. Andra terapeuter uttryckte 

tankar om underlättandet av mötesögonblick, trots deras spontana uppstående, genom en 

process av, ”uppmärksamhet på mikronivå”. Vidare forskning krävs i förhållande till denna 

fråga, för att kunna tydligare identifiera om det är terapeutens öppna och icke-vägledande 

förhållningsätt eller mera specifik terapeutisk teknik som underlättar uppståndet av 

mötesögonblick. Kvalitativ forskning eller en kvantitativ enkätbaserad studie som undersöker 

just patientens upplevelser kanske skulle vara mest givande när det gäller denna fråga. Ett 

annat område som kräver vidare utforskning är om mötesögonblick behöver symboliseras, 

eller om de pre-reflexiva processerna under ett mötesögonblick, samt ”öppen yta” som 

uppstår mellan deltagarna efter det sker, räcker för att ändra implicit relationell kunskap. 

Denna studie gav inget tydligt svar på denna fråga. En kvalitativ intervjustudie som fokuserar 

på ett antal terapeutiska dyader över tid för att kunna försöka identifiera markörerna som 

tyder på implicita förändringar efter mötesögonblick uppstår, och huruvida de kan relateras 

till implicita processer eller metakommunikation kring dessa ögonblick i terapin är ett förslag. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med titeln: En 

explorativ studie av psykoterapeutens upplevelser av Mötesögonblicken (Moments of 

Meeting) med sina patienter 

Hej! Jag heter Paul Moore och är en student på psykoterapiprogrammet på S:t Lukas 

utbildningsinstitut vid Ersta Bräckes högskola. I utbildningen ingår att genomföra en 

forskningsstudie som kommer att presenteras som en skriftlig rapport vid högskolan. Jag 

söker nu intervjupersoner. Är du intresserad av att delta? 

 

Beskrivning av vad studien handlar om: Psykoterapeuter har alltid haft en särskild 

uppskattning för speciella, unika stunder i det psykoterapeutiska mötet med patienter – 

förändrande stunder, stunder av ömsesidig sårbarhet och öppenhet, stunder som berör på 

djupet, stunder som är svårbegripliga men gripande, stunder som är riskfyllda, stunder som är 

objudna men ingjutna med omedveten kommunikation. Studiens syfte är att undersöka 

psykoterapeutens subjektiva upplevelser av dessa mötesögonblick. 

 

Syftet: Det är märkvärdigt att trots den skenbara vikten av dessa stunder i psykoterapi, att 

förvånansvärt lite empirisk forskning har gjorts på dem. Syftet med denna kvalitativa studie är 

att med en fenomenologisk öppenhet undersöka, belysa och förstå det som sker i 

mötesögonblicken utifrån terapeutens perspektiv. 

 

Metod: Studien kommer att ha en kvalitativ fenomenologisk ansats med data insamlad från 

intervjuer med 5 olika psykoterapeuter inom PDT-fältet. En kvalitativ ansats valdes eftersom 

forskarens syfte inte är att testa en hypotes eller hitta an absolut sanning, utan att försöka 

förstå och förmedla meningen och innebörden i psykoterapeutens unika subjektiva perspektiv 

på mötesögonblicken med deras patienter. Att inta ett fenomenologiskt förhållningsätt till 

denna studie anser forskaren passar bra, eftersom författarens mål är att försöka åsidosätta så 

gott det går redan existerande teoretisk förståelse och antaganden för att försöka närma sig 

essensen/innebörden och mening i fenomenet mötesögonblicken utifrån psykoterapeutens 

beskrivningar av deras egna personliga upplevelser av dessa stunder. Forskaren har valt att 

tillfråga terapeuter från olika riktningar inom den psykodynamiska skolan. Detta utifrån 

författarens förförståelse att själva begreppet mötesögonblick härstammar från den 

psykodynamiska skolan (intersubjektiv teori) och är därmed kanske mer känt som begrepp 

inom den psykodynamiska traditionen. 

 

Intervjuerna: Intervjun kommer att äga rum där du har din mottagning och önskas 

genomföras snarast. De kommer att vara explorativa i sin natur med betoning på uppföljande 

frågor. Jag kommer att använda mig av ljudupptagningsinstrument under intervjun för att 

senare i uppsatsarbetet kunna använda mig av insamlade data.  

 

Resultat: Inspelningen kommer att höras enbart av författaren, hanteras med sekretess och 

raderas efter studiens avslut.  
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Konfidentialitet: Inga personliga uppgifter kommer att finnas med i uppsatsen, material från 

intervjuerna kommer att avkodas och de intervjuade kommer inte att kunna identifieras. 

 

Frivillighet: Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när helst det önskas. Studien 

kommer att följa lagen: ”Lag om etikprovning och forskning som anser människor.” 

(2003:460). 

Stockholm 2019-02-13 Paul Moore                                   Stockholm (datum) Peter Lilliengren 

(student)                                                                                                                (handledare) 

Email: paulmoore.terapi@gmail.com                                   Email: p_lilliengren@hotmail.com                                                                                                      
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Bilaga 2 

Mötesögonblicken Intervjufrågor: 

 

1-Kan du berätta om en upplevelse som du skulle beskriva som ett mötesögonblick, samt 

din förståelse av det som hände i detta ögonblick? 

Uppföljningsfråga-Intervjuaren, genom en öppen och nyfiken inställning, till exempel 

ett ”mm” uppmuntrar till vidare innehåll i och utveckling av svaret. 

 

2-Kan du beskriva dina upplevelser av det som ledde fram till ett sådant 

mötesögonblick? 

Uppföljningsfråga-Intervjuaren upprepar betydelsefulla orden, lägger märke till 

ovanliga termer för att uppmuntra vidare utläggningar. 

 

3-Kan du beskriva hur du upplevde själva mötesögonblicket med patienten? Hur tänkte 

eller kände du? 

Uppföljningsfråga-Kan du säga mer om dina upplevelser av det som hände inom dig? 

Hur reagerade din kropp? Vad var din mentala sinnesstämning? 

 

4-Hur upplever du ditt sätt att besvara/bemöta patienten i detta ögonblick? 

Uppföljningsfråga- Intervjuaren tänker på vikten av tystnad för att ge intervjupersonen 

tid att reflektera och associera.  Kan du utveckla din beskrivning av din förståelse? Till 

exempel vilka aspekter av detta ögonblick motiverade dig att besvara patienten på det 

sättet som du gjorde?  

 

5-Skulle du kunna beskriva dina upplevelser av patienten i detta ögonblick? 

Uppföljningsfråga - Skulle du kunna beskriva till exempel vad det var som var 

signifikant för dig i relation till dina upplevelser av patienten i denna stund? 

 

6-Hur skulle du beskriva dina upplevelser av det som hände i den terapeutiska dyaden 

precis efter ett sådant mötesögonblick med patienten? 

Uppföljningsfråga-Kan du säga mer om dina upplevelser då? Vilken aspekt/ aspekter av 

stunden precis efter mötesögonblicken var mest betydelsefull för dig i förhållande till  

den terapeutiska processen? 

 

7-Har du haft flera sådana mötesögonblick med dina patienter? Kan du beskriva dina 

upplevelser av likheterna och skillnaderna mellan dem? Om vi börjar med likheterna? 

I slutet av intervjun ges tid för lite summering. 

 
 

 


