
1 

 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 

VT 2012 

 

 

 

Att mötas i språket 

Språket i det psykoterapeutiska samtalet 

 

To meet in the language 

Language in the psychotherapeutic conversation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Catarina Carlstedt 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning........................................................................................... 4 

2 Teoretisk bakgrund .......................................................................... 4 

3 Tidigare forskning ............................................................................ 8 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier ...................................................................... 8 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier ............................................................................ 8 

4 Frågeställningar ................................................................................ 9 

5 Metod ................................................................................................ 9 

5.1 Undersökningsdeltagare ................................................................................... 9 

5.2 Undersökningsmetod ....................................................................................... 9 

5.3 Datainsamlingsmetoder ................................................................................   10 

5.4 Bearbetningsmetoder ...................................................................................... 10 

5.5 Genomförande ................................................................................................ 10 

6 Forskningsetiska frågeställningar  ................................................. 11 

7 Resultat ........................................................................................... 11 

7.1          Språkutveckling hos patienten................................................................................11 

7.1.1       Uppkomst...........................................................................................................12 

7.2          Språkutveckling hos psykoterapeuten......................................................................12 

7.3          Språkanvändande hos patienten…………………………………………...12 

7.3.1       Utifrån teori…………….................................................................................13 

7.3.1.1    Anknytning.........................................................................................................13 

7.3.1.2    Mentalisering…………………………………………………………13 

7.3.1.3    Symbolisering………………………………………………………....13 

7.4          Språkanvändande hos psykoterapeuten………………………………….…14 

7.4.1       Med reflektion av eget språk……………………………………….…14 

7.4.2       Utifrån diagnosens betydelse………………………………………….15 

7.4.3.      Medvetet/omedvetet val……………………………………………....15 

7.4.4       Omformulering…………………………………………………….…16 

7.5          Språkets betydelse i terapi rummet………………………………………....16 

7.5.1       Verbal lek……………………………………………………………..16 

7.5.2.      Agerande av patienten………………………………………………....17 

7.5.3       Agerande av psykoterapeuten…………………………………………17 

7.5.4       Ökat ansvar…………………………………………………………...17 

7.5.5       Psykoterapeutens känslor……………………………………………..17 

7.5.6       Motöverföring………………………………………………………...18 

7.6          Språkets betydelse utanför terapirummet…………………………………....18 

7.7          Psykoterapins påverkan på språkutvecklingen hos patienten…………………..18 

8 Diskussion ...................................................................................... 19 

8.1 Metoddiskussion.............................................................................................. 19 

8.2 Resultatdiskussion ........................................................................................... 19 

8.3 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................... 24 

Referensförteckning ................................................................................................ 25 

Bilaga 1 ......................................................................................................... 27 

 

 



3 

 

Sammanfattning/abstract 

Inledning: Då språket är en grundläggande faktor i det psykoterapeutiska samtalet är 

det av intresse att få mer kunskap om dess betydelse. Syftet med studien var att 

undersöka upplevelsen av det verbala språkets betydelse i det psykoterapeutiska 

samtalet, detta framkom genom psykoterapeuternas syn på språkutveckling och eget 

språkanvändande, patienters språkutveckling och språkanvändande och svårigheter i 

psykoterapi. Metod: Studien använde en kvalitativ metod och intervjuade fem leg. 

psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Resultatet visar att psykoterapeu-

terna genomgående ser på det verbala språkanvändandet som något som har en 

rörelse i psykoterapeuternas användande av eget språk, utifrån teorier om patientens 

språkanvändande. Språkutvecklingen hos patienten anses härröra från både 

relationen vårdare-barn och i vilken social kontext som barnet vuxit upp. Patienter 

som innan psykoterapin haft svårigheter i språkanvändandet vilket försvårat deras 

livssituation, förbättrar sitt språkanvändande efter en fullföljd psykoterapi. Detta i sin 

tur resulterar i förändrade relationella och sociala färdigheter. Diskussion: Psyko-

terapeuternas fokus var riktat mot patientens språkutveckling och språkanvändning 

och hur detta sedan påverkar hur psykoterapeuten använder sitt språk. Överlag 

funderade psykoterapeuternas väldigt lite över att sin egna språkutveckling och 

språkanvändning, kan påverka hur patienten använder språket. Resultatet påvisar 

således en ovana hos psykoterapeuterna att förstå och reflektera över sin egen del i 

språkanvändningen. 

Nyckelord: språk, språkutveckling, språkanvändande.  

Introduction: Since language is a basic factor in the psychotherapeutic conversation, 
it is of interest to learn more about its significance. The purpose of this study was to 
examine the experience of the verbal significance of language in the psychotherapeu-
tic conversation; it emerged through the psychotherapeutic approach to language 
development and language use, patients' language development and language usage 
and difficulties in psychotherapy. Method: The study used a qualitative method 
and interviewed five Leg. Psychotherapists with a psychodynamic orientation. The 
result shows that psychotherapists consistently look at the verbal language use as 
something that has a motion in the psychotherapeutic use of language, based on 
theories about the patient's language usage. Language development in the patient 
considered to arise from both the caregiver-child relationship and in what social 
context in which the child has grown up. Patients before psychotherapy had diffi-
culties in the use of language, which complicated their lives, improve their language 
use after completion of psychotherapy. This in turn results in altered relational and 
social skills. Discussion: Psychotherapists focus was directed towards the patient's 
language development and language, and how this then affects how the psycho-
therapist uses their language. Psychotherapists didn’t think the  language 
development and language use, can affect how the patient uses language. The result 
demonstrates therefore a habit of psychotherapists to understand and reflect on their 
own part in language use. 

Keywords: language, language development, language use. 
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1. Inledning 

Psykoterapi och filosofi har språket som gemensam nämnare. Ända sedan Sokrates 

tid har samtalet varit föremål för begrundande. Ett samtal med Sokrates ledde ofta 

till att perspektivet vidgades. Från att ha börjat med ett ganska begränsat problem 

fördes det vidare till att beröra grundläggande existentiella frågor (Nordin, 2003). Det 

tycks som att samtalet som funktion, alltid kommer att vara aktuellt och ett ämne för 

begrundande.  

I det psykoterapeutiska arbetet har språket en central plats och språket är det som 

bygger upp någon form av kontakt mellan psykoterapeuten och patienten. I en del 

verksamheter kan vissa patienter bemötas med visst förakt när de uttrycker något för 

personalen oförståeligt. Patienter med detta oförståeliga språk betraktas ofta som om 

de inte har möjlighet att tillägna sig någon form av individuell psykoterapi, eftersom 

de inte kan tala så att psykoterapeuten förstår. Kontaktmöjligheten kan ligga i 

nyfikenhet från terapeutens sida. Att inte bli förstådd kan vara bland det svåraste som 

finns för patienter. Viss uppfattning verkar råda att beroende på ämne, miljö och om-

ständigheter bör man anpassa sitt språk för att nå mottagaren. Att lyckas med 

samtalet kan vara förmågan att reflektera över språkanvändande vilket kan ge 

möjlighet att nå mottagarens hjärta. Syftet med denna studie var att undersöka 

psykoterapeuters upplevelser av det verbala språkets betydelse i det psykotera-

peutiska samtalet. 

 

2. Teoretisk bakgrund 

Filosofen Buber (1994) menar att det går att urskilja två olika sätt att se på den andre 

och mötet med denne. Vi kan förhålla oss endera som till ett objekt, ett det, eller till 

den andre som ett du, ett subjekt. När vi betraktar den andre utifrån, förhåller vi oss 

på samma sätt till personen som till föremål. Vi gör den andre till ett objekt genom 

exempelvis en diagnos eller en definition av personens psykiska tillstånd. Vi vet vad 

patienten behöver. Det andra sättet att förhålla sig till en patient är ett jag-du möte 

där vi möts i en gemensam upplevelse. Vi är samtidigt närvarande i något, utifrån 

både det emotionella och upplevelsemässiga perspektivet. Språket tillkommer som en 

verbalisering av det upplevda. Pendlandet mellan jag-det och jag-du sker i mötet med 

en annan människa.  

Linell (1982) menar att språket har en mycket viktig roll. Den som har ett tillräckligt 

rikt språk har stora möjligheter att reflektera, analysera och överblicka olika hand-

lingsalternativ och kan genom detta distansera sig från det omedelbart upplevda. 

Analyseringsförmågan av verkligheten främjas således av ett rikt och varierat språk, 

och då särskilt ett stort ordförråd med begrepp. Om ett rikt och varierat språk saknas 

kan upplevelsen av problem vara tydlig, men inte förmågan att analysera och därmed 

lösa det. Detta gäller för såväl intellektuella som emotionella problem. Den egna 

upplevelsen av otillräckligt språk kan leda till att den språkfattige blir hämmad i sin 

kontakt med andra och där igenom reduceras förmågan till utveckling intellektuellt 

och emotionellt. 
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Quinodoz´ (2003) syn på språkanvändandet talar om nödvändigheten av ”words that 

touch” för att förändring inom en person skall starta. Skillnader i psykoterapeutens 

eget språkanvändande betonas med patienter som är heterogena, där det krävs att 

andra aspekter analyseras än vad gäller de patienter som endast är neurotiska. 

Definitionen av heterogena patienter, är de som samtidigt använder både neurotiska 

och psykotiska mekanismer, och som även kan märkas hos mycket akademiskt 

kunniga. Psykoterapeuten måste med de heterogena patienterna använda ett språk 

där psykoterapeuten inte bara pratar till patienten utan skapar och använder ”words 

that touch” för att utvecklingen av patienten och terapin skall kunna ske. 

Anknytning 
Bowlby (1994) formade anknytningsteorin under 1950-talet. Ursprunget till teorin var 
processen med det psykologiska bandet mellan spädbarnet och dess närmaste 
vårdare, oftast mamman. Bindningsteorin sedermera anknytningsteorin, uppkom 
efter undersökningar om varför förluster och separationer mellan barnet och 
mamman utlöste så intensiva känsloreaktioner hos barnet, och varför det var så 
starka känslomässiga band mellan barnet och mamman. Det var relationen till 
anknytningspersonen som var primär. I den svenska översättningen kommer ordet 
anknytning av det engelska begreppet attachment. I anknytningsteorin finns det två 
huvudtyper av anknytning, trygg eller otrygg anknytning, där otrygg också finns 
sammankopplat med ambivalent och undvikande. Det mest centrala begreppet inom 
anknytningsteorin är begreppet trygg bas. Barnet använder förälderns förmåga att 
utgöra en ”hamn”, en trygg bas (a haven of safety, Bowlby, 1969) från vilken barnet 
utforskar världen och återvänder för känslomässig påfyllning.  
Ainsworth, Blehar, Waters och Wall (1978) delade senare upp anknytningen i olika 
anknytningsmönster. Barnens reaktioner observerades när de blev lämnade med en 
främmande person. Man fann tre olika beteendemönster som benämndes A, B och 
C, då man inte visste vad som låg bakom beteendemönstren. A var barn som inte 
reagerade speciellt eller till och med ignorerade modern vid återföreningen, otryggt 
undvikande. B var barn som behövde tröstas men som sedan återgick till att leka, 
tryggt barn. C var de barn som var svåra att trösta som verkade söka kontakt men 
som samtidigt avvisade, otryggt ambivalenta. Main och Solomon (1990) identifierade 
senare ännu ett mönster, D-mönster, ett anknytningsmönster där motsägelsefullheten 
tyder på att barnet är disorienterat. Detta förklarades med att barnen reagerar med 
starkt undvikande reaktioner efter att ha sökt närhet.  
Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2008a) skriver att otrygg 
anknytning av flera forskare har visat sig vara en betydande riskfaktor för individens 
fortsatta utveckling. Bowlby (1994) menar att psykoterapin kan ses som en läkande 
relationell erfarenhet. Psykoterapeuten blir en trygg bas för patienten och skall efter-
sträva engagemang, pålitlighet och uppmärksamhet.  
Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2008b) menar att utifrån 
Bowlby är det viktigt att uppmärksamma patientens egna tidigare anknytnings-
relaterade erfarenheter eftersom ju mer ogynnsamma de är, desto mer kommer han 
eller hon att missuppfatta och misstolka vad psykoterapeuten gör och säger. 
Psykoterapeuten sätt att behandla patienten beskrivs lika central som patientens sätt 
att tolka sin relation till psykoterapeuten.  
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Wennerberg (2010) belyser utifrån anknytningsteorin, att när patienten saknar 
förmåga att förstå det som psykoterapeuten försöker förmedla eller inte kan sätta ord 
på det han/hon känner, kan agerande bli ett resultat. Olika tankemönster kan 
förekomma och vara mycket bestämda, vilket gör att patienten exempelvis är 
övertygad om att han/hon vet vad den andre tänker eller varför någon betett sig som 
han eller hon gjort. Patienten likställer således den yttre verkligheten med den inre.  
Hesse (1999) framför att den vuxna personens anknytningsmönster kan studeras i 
språket vilket till stor del också innefattar det omedvetna anknytningsmönstret. Det 
går inte att se anknytningsmönster hos vuxna utifrån observerbara beteenden som 
man kan göra med barn. Den vuxna personens observerbara beteende tillför inte 
kunskap om anknytningsmönster då en vuxen person redan är inlärd i hur man skall 
bete sig i olika situationer. Språket som beteendefaktor och framförallt det omed-
vetna språkanvändandet är det som mest kan visa anknytningsbeteende.  
Daniel (2010) menar att kunskap om patientens anknytningsmönster kan hjälpa 
psykoterapeuten att bättre förstå patienten och användas som hjälp i val av olika 
interventionsstrategier. Skillnader i patienters kommunikationssätt i AAI 
(undersökning av vuxna patienters anknytningsmönster) visar på och kan ge kunskap 
om hur patienter kommunicerar i psykoterapi samt hur olika anknytningsmönster 
påverkar hur patienter agerar och talar om sig själv i psykoterapi. Anknytnings-
mönster kan även påverka patientens sätt att ”ta emot hjälp” i en psykoterapi. 

 

Mentalisering 

Fonagy, Gergely, Jurist och Target (2002) formulerade mentaliseringsteorin. 

Mentaliseringsbegreppet har senare använts synonymt med ”theory of mind” eller 

”mental teori”.  ”Theory of mind” handlar om att kunna leva sig in i och förstå en 

annan människas tanke och känslovärld och om att kunna föreställa sig att andra 

människor har avsikter och föreställningar. Allen, Fonagy och Bateman (2008) 

beskriver mentaliseringsbegreppet som något med både djupare och bredare 

innebörd än theory of mind. Mentalisering beskrivs som förmågan att kunna se sig 

själv från utsidan och andra från insidan. Mentalisering handlar både om det egna 

självet och om andra, och innefattar alla slags mentala tillstånd, som känslor, tankar 

och önskningar.  

Fonagy (2007) ser mentalisering som en medfödd funktion vilken utvecklas i samspel 

med andra och som utvecklas olika beroende på hur miljön runt individen är. Om de 

tidiga känslomässiga banden störs påverkas inte bara anknytningsmönstren negativt, 

det påverkar även individens möjligheter att utveckla förmågor som är centrala för 

normal social utveckling. Fonagy, Gergely, Jurist och Target (2002) menar att 

människan har olika förmentaliserande förhållningssätt som föregår mogen 

mentaliseringsförmåga. Pretend mode/ låtsasläge är ett mognare sätt att förhålla sig 

till verkligheten.  

Rydén och Wallroth (2008) säger att undvikande anknytningsmönster skapar en 

ständig dragning till låtsasläge. För att slippa känna och uppleva kan 

intellektualisering med abstrakt tänkande som i låtsatsläge, vara användbart, vilket ger 

ett skydd för att bli riktigt berörd. Mentalisering kan vara både implicit (icke 

medvetet och outtalat) och explicit (medvetet och mer eller mindre uttalat).  
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Det implicita är något som oftast sker utan att man tänker på det, ett icke 

reflekterande och ickespråkligt fenomen. Explicit mentalisering är i hög grad ett 

språkligt fenomen. När vi i olika relationer med andra, hamnar i svårigheter kring 

förståelsen av egna känslor och upplevelser, krävs en medveten explicit mentalisering 

för att reflektera och försöka förstå det som sker.  

Fonagy (2007) påtalar att förutom likheten mellan mentalisering och språk 

utvecklingsmässigt, finns det även andra kopplingar mellan mentaliseringsförmåga 

och verbal förmåga. Språket är en viktig del i förmågan att mentalisera. 

Mentaliseringsförmåga kräver en icke bristande språkförmåga och att språkförmåga 

och mentaliseringsförmåga inte går att dela. Individen behöver alltså språket för att 

kunna strukturera och testa den inre föreställningsvärlden, och språket ger möjlighet 

till kunskap om olika mentala tillstånd och om hur mentaliseringsprocessen är 

uppbyggd. Detta sker i samtalets form. Det kan alltså finnas ett inre tillstånd som inte 

motsvarar ett yttre tillstånd. Normalutvecklad språkförmåga kan antas underlätta för 

välutvecklad mentaliseringsförmåga samtidigt som det ger möjlighet till träning av 

detsamma under hela livet.  

Wallroth (2010) menar att mentaliseringsförmåga och språk är sammankopplat och 

påverkar varandra. När olika mentala aktiviteter har fått ord, olika känslor fått verbal 

innebörd och skapat ett rikt ordförråd, ökar förmågan att mentalisera på ett mer 

nyanserat sätt. Påverkan av känslor som inte upplevs hanterbara och inte är 

verbaliserade kan skapa ett osammanhängande användande av språket.  

Slade (1999) beskriver att det är viktigt att ha fokus på patientens berättelse.  I 

berättelsen är det betydelsefullt att uppmärksamma misslyckande i att berätta hos 

patienten och titta efter frågor och ämnen där upplevelsen inte innehåller någon 

mental föreställning. Av dessa luckor kan man genom de brister och missförstånd 

som patienten uppvisar, se spår av patientens upplevelser från barndomen.  

 

Havnesköld och Risholm Motander(2006) tänker att ords betydelse definieras i 

samspelet mellan barnet och dess vårdare. Genom språket blir affekter symboliskt 

representerade och möjliggör förmåga för det uppväxande barnet att börja känna och 

tänka på nya sätt. Utifrån denna inre process lär sig barnet ordens koppling till 

känslotillstånd, känslouttryck och att representera och symbolisera sina känslo-

mässiga upplevelser och erfarenheter. En inre värld och en värld som kan delas med 

andra uppstår av symboliseringens förvärvande. För individer med dåligt utvecklad 

symboliseringsförmåga kan oförmågan att sätta ord på sina känslor skapa frustration 

och leda till utagerande som inte är accepterat i samhället.  

Fonagy (2007) säger att mentalisering är en specifik symbolisk funktion och har 

rötter i både psykoanalytisk teori och anknytningsteori. Genom anknytnings-

relationen lär sig barnet gradvis att utveckla känslan av att ha ett eget själv, vilket ger 

förmågan att uttrycka känslor på symbolisk nivå. 

 

Existentialism 

Yalom (2002) som anses tillhöra den existentiella psykoterapin, beskriver diagnosens 

betydelse och risken för påverkan på psykoterapeuten.  Risken finns för avpersoni-

fiering i bemötandet av människan och i tänkandet hos psykoterapeuten. En annan 
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viktig aspekt är att så snart diagnosen har befästs finns det en tendens till att vissa 

sidor hos patienten inte tas i beaktande såvida de inte stämmer in på diagnosen. 

Motsatsen gäller också, att minsta subtila tecken blir en bekräftelse på att diagnosen 

stämmer.  

3. Tidigare forskning 

Sökning efter forskning har skett via databasen LIBRIS, DIVA, MEDLINE, PEP, 

PsychINFO, Google Books, Google scolar och Social services abstracts, både enskilt 

och tillsammans med bibliotekarie. Utöver det har sökningar gjorts i 12 andra data-

baser och sökmotorer. Sökningar har gjorts på ämnesorden: psykoterapeut, språk, 

kommunikation, psykoterapi, samtal, mentalisering och anknytning, i svensk och i 

engelsk översättning. 

3.1  Empiriska vetenskapliga studier 

Tidigare forskning om psykoterapeutens upplevelse av sitt eget språk verkar vara 

sparsamt förekommande. Endast två studier har hittats. I en studie av Daly och 

Mallinckrodt (2008) undersöktes psykoterapeuters strategier för att hålla terapeutisk 

distans. Terapeutisk distans anses i studien nödvändigt i början av terapin för att 

genom medvetet användande av olika distansregleringar skapa en anknytning i den 

psykoterapeutiska relationen som senare möjliggör förändring. Studien undersökte 

vuxna patienter med högt undvikande eller ”ångestfull” anknytning. En strategi som 

framkom handlade om utvecklandet av patientens språk genom psykoterapeutens 

språkanvändande. Psykoterapeuterna använde sitt egna språk som ett reglerande 

verktyg för patienterna med otrygg anknytning. Språket kunde av psykoterapeuten 

användas som hjälp att i terapin stanna upp vid viktiga moment för att undersöka 

och försöka prata om de känslor som översvämmar patienten eller för att undersöka 

erfarenheter i områden som patienten vanligtvis undviker.  

Daniel (2006) skriver i en översiktsartikel att det framkommit samband mellan trygg 

anknytning hos psykoterapeuten och framgång i terapi genom att psykoterapeuten 

använt den känslomässiga reaktionen som väcks i terapin. Psykoterapeuten kan 

använda sin trygga anknytning till att både möta och utmana det anknytningsmönster 

som patienten visar i terapin gentemot psykoterapeuten. 

3.2  Erfarenhetsbaserade studier 

Erfarenhetsbaserade studier om psykoterapeuters upplevelse av sitt eget språk har 

inte kunnat hittas. Kunskapskanalen (2010) visade genom Brittisk Vetenskapsfilm en 

pågående studie i USA om språk och språkutveckling av forskaren Dave Rob. Rob 

påstår att det inte finns någon studie som egentligen påvisar varför vi pratar. Utifrån 

den frågeställningen har han startat en studie där syftet är att undersöka 

språkutvecklingsmönster hos barn, framförallt 0-2 år. Rob har filmat sin son från 

födseln till 3 års ålder. Filmningen har skett dygnet runt och resulterat i 24 000 

timmar. Preliminära resultat visar att föräldrarna använder sig av ett förenklat språk i 

mötet med barnet. 
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4.  Frågeställningar  

Om patienter har olika språkanvändande och språkutveckling, hur märks det? 

Har det någon betydelse hur psykoterapeuten formulerar sitt sätt att tala till 

patienten?  

Vilken betydelse har olika språkutveckling i psykoterapin? 

Hur påverkar olika språkutveckling psykoterapi? 

5.  Metod 
5.1  Undersökningsdeltagare 
Fem leg. psykoterapeuter deltog i studien, tre kvinnor och två män, samtliga över 55 

år. Urvalet skedde utifrån rekommendationer av andra terapeuter samt personliga 

kontakter. Alla har lång erfarenhet som legitimerade psykoterapeuter och är egna 

företagare med psykoterapimottagningar. Psykoterapeuternas grundutbildningar är 

psykolog, socionom och sjuksköterska. 

5.2  Undersökningsmetod 

Studien har en kvalitativ ansats och hämtar sitt perspektiv från den hermeneutiska 

vetenskapen som betyder tolkningslära. Den kvalitativa metoden utgår ifrån psyko-

terapeuternas egna beskrivningar av verkligheten samt ser dem som aktiva subjekt 

som reflekterar över sina liv. Den betonar inkännande och förståelse för att nå 

kunskap om psykoterapeuternas subjektiva upplevelse, vilket innebär talade och 

utskrivna verbala formuleringar. Wedin och Sandell (1995) anser att forskaren i 

kvalitativa undersökningar studerar hur människan uppfattar samt tolkar sin 

verklighet  

Reliabilitet. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att resultatens tillförlitlighet är detsamma som 

reliabilitet.  Om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med 

samma syfte och med samma metoder ger likartat resultat.  

Studien var utformad med semistrukturella intervjuer på samma sätt för alla som 

intervjuades, för att öka reliabiliteten. Då frågorna i intervjuguiden fördjupades vid 

behov finns möjligheten att författaren kan ha styrt frågorna och att reliabiliteten 

sänkts. Hög reliabilitet uppnås när måttet eller svaren på frågorna är stabila och inte 

störs av variationer i tid, plats eller av forskare. Psykoterapeuternas tankar och åsikter 

kring ämnet, kan variera över tid på grund av nya upplevelser och forskarens 

förförståelse kan variera och därmed skilja sig från ett intervjutillfälle till ett annat, 

vilket gör att reliabiliteten sänks.  

Validitet 

Kvale och Brinkman (2009) säger att med validitet menas giltigheten, riktigheten eller 

sanningen i ett yttrande. Den slutsats som dragits ur empirin ska vara välgrundad, 

korrekt, försvarbar och övertygande om resultatet skall anses validerat. Hög validitet 

uppnås när vi så nära som möjligt lyckas undersöka det vi avser att undersöka och på 

ett trovärdigt sätt beskriva det.  
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Langemar (2008) menar att validitet i kvalitativa studier inte mäts på samma sätt som 

i kvantitativa och inte bör sammanblandas. Bra urval och väl genomförd analys ökar 

validiteten. Meningsfullhet och användbarhet nämns som några viktiga kriterier 

5.3  Datainsamlingsmetoder 

Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuernas form innebär användning av 

intervjuer som är halvstrukturerade livsvärldsintervjuer vilket mer kan liknas vid ett 

vardagssamtal, även om frågor finns med som en struktur. Intervjuguiden fokuserar 

på 12 aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun, som kan innehålla förslag till 

frågor. I den kvalitativa studien är det inte nödvändigt att dessa kommer i den 

angivna ordningen.  

Datainsamling har skett genom intervju. Till sin form byggde intervjuerna på 

kvalitativa forskningsintervjuer inspirerade av fenomenologin. Utformningen av 

intervjuguiden utgick från författarens förförståelse i ämnet, aktuell forskning samt 

fördjupning av litteratur. Frågorna utformades utifrån behovet att få fram 

psykoterapeuternas syn på språkutveckling och eget språkanvändande, patienters 

språkutveckling och språkanvändande och svårigheter i psykoterapi. Intervjuguiden 

framgår av bilaga 1. 

5.4  Bearbetningsmetoder 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att enligt det lingvistiska perspektivet blir 

utskriften en översättning från ett muntlig till ett skriftligt språk. Enligt Wedin och 

Sandell (1995) betyder hermeneutik tolkningslära och i ett hermeneutiskt för-

hållningssätt är sökande efter mönster helheter och mening ett centralt begrepp. 

Hermeneutisk tolkning brukar beskrivas som en spiral eller som ett ”cirkelarbete”. 

Risker finns att de egna önskningar och föreställningar färgar vad vi uppfattar som 

väsentligt i en studie. Författaren har beaktat detta.  

Analysen har en hermeneutisk ansats. Bearbetning av intervjumaterialet inleddes med 

en genomlyssning av intervjuerna. Intervjuerna skrevs sedan ordagrant ut i Word-

dokument, kort efter det att alla intervjuerna genomförts, och utskriften blev därefter 

föremål för en analytisk process. Transkriptionerna är ordagranna med undantag för 

vissa utfyllningsljud som t ex ”eh, öh” och pauser. Bearbetningsmetoden innehåller 

olika steg. Materialet lyssnades på och lästes igenom åtskilliga gånger för att 

författaren skulle få en helhetsbild och låta det bli välbekant. Vid genomläsning av 

psykoterapeuternas reflektioner identifierades citat som det framkom gemensamma 

nämnare i och som knöt samman intervjuerna. Citaten samlades under teman och 

subteman. Tematiseringar och subtematiseringar utgick från de olika begreppen i 

intervjun och citaten med psykoterapeuternas reflektioner. Den hermeneutiska 

cirkeln har använts vid tolkning av materialet och gjordes genom att hela tiden skapa 

en rörelse mellan enskilda delar av texten och hela texten. 

 

5.5. Genomförande  

Via personliga kontakter blev det möjligt att tillfråga fem legitimerade 

psykoterapeuter per telefon om att delta i studien. Information lämnades ut om att 

intervjuerna kom att spelas in på fil och att varje intervju tidsbegränsades till ca 30-40 

min.  
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Alla fem tillfrågade psykoterapeuter tackade ja till att delta i studien. Samtliga 

intervjuer genomfördes under juni 2011. Intervjuerna skedde på respektive 

psykoterapeuts arbetsplats. 

I inledningsfasen av intervjun fick psykoterapeuterna ett informationsbrev som 

innehöll en beskrivning av uppsatsens syfte. Innehållet genomlästes för att psyko-

terapeuterna skulle veta vad de deltog i och på så vis få möjlighet att ställa frågor. 

Intervjuerna varade 40-45 minuter per intervju. Intervjuerna spelades in digitalt. 

 

6.  Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt Vetenskapsrådets (1991) forskningsetiska principer i humanistisk-samhälls-

vetenskaplig forskning finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet och informerat samtycke innebär deltagarens rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitet innebär att i största möjligaste mån 

avidentifiera uppgifterna vilket innebär att privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte redovisas. Nyttjandekravet innebär att material som 

insamlats för forskning endast får användas för forskningsändamål.  

Informations och samtyckeskravet uppfylldes genom information om att det var 

frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta deltagandet, även under 

själva intervjun. Konfidentialiteten beaktas genom att materialet redovisas på ett sätt 

så att de inte går att utläsa om det är en manlig eller kvinnlig psykoterapeut som 

uttalat sig. Materialet från filinspelningarna kommer att förstöras när det inte längre 

behövs i arbetet runt uppsatsen. Intervjuer och utskrifter behandlas bara av 

författaren och förvaras på säkert ställe. Nyttjandekravet innebar överenskommelse 

med psykoterapeuterna att få använda intervjuerna i studien. 

 

7.  Resultat 

Vid analys av materialet framkom sju teman: Språkutveckling hos patienten, 

språkutveckling hos psykoterapeuten, språkanvändande hos patienten, språk-

användande hos psykoterapeuten, språkets betydelse i terapirummet, språkets 

betydelse utanför terapirummet samt psykoterapins påverkan på språkutveckling hos 

patienten. Den andra parten i terapisamtalet kallas genomgående för patient då den 

definitionen var mest förekommande i intervjuerna. 

  

7.1  Språkutveckling hos patienten 

Alla psykoterapeuter omdefinierade genomgående frågan om vad språkutveckling 

kan stå för genom att koppla ordet ”språkutveckling” till egen teoribildning.             

 ”du menar alltså reflektionsförmåga eller symboliseringsförmåga?” 

 ”om man har ord för känslor kan man förstå och sätta ihop sammanhang, det har mer 

med symboliserings/mentaliseringsförmågan att göra”. 
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Man menade också att det finns olika språkutveckling.  

 ”de är klart att människor använder språket på många olika sätt, det finns definitivt 

olika grader av språkutveckling”. 

 ”det finns ju inte två människor som har samma utveckling”.  

7.1.1   Uppkomst 

Språkutvecklingen sker enligt psykoterapeuterna i barndomen och dess uppkomst 

härleddes till uppväxtmiljö, utbildning och geografiskt område. Rådande kultur och 

språkanvändande som barnet befunnit sig i skiftar, vilket påverkar språkutvecklingen.                                      

 ”det är klart att de har ett annat språk än när jag arbetar mot en grupp som har stark 

arbetarklassförankring” eller kanske har en större förankring i medelklass, överklass eller 

intellektuell klass eller vad vi skall kalla det för”, ”en person som är uppvuxen i en familj 

där ingen pratar med någon, föräldrarna inte med varandra och där det hos syskon finns 

Asperger respektive ADD, är det klart att när man växer upp i en sådan miljö så blir ju 

den egna språk-utvecklingen klart hämmad och det märks ju jättemycket”. 

 ”det har betydelse vad den här personen fått med sig i sin bakgrund vad det har varit för 

typ av miljö och om man har satt ord på många saker. Social bakgrund har betydelse för 

hur man formulerar sig”. 

 ”jag har ju jobbat mycket norrut i landet där man talar på ett helt annat sätt än man gör 

här”. 

7.2  Språkutveckling hos psykoterapeuten 

Psykoterapeutens reflektioner på den egna språkutveckling belyste olika faktorer 

under uppväxten som påverkade språkutvecklingen. Intresset för språk och språk-

användande i den egna uppväxtmiljön var betydelsefull. Arbetslivserfarenheten 

medförde sedan att språkutvecklingen utvecklades. 

 ”jag har själv bott i olika delar av landet och arbetat med patienter från väldigt skilda 

sociala miljöer vilket påverkat mig”. 

 ”jag skulle vilja säga att bakgrunden hos mig har stor betydelse hur jag använder mitt 

språk och vad jag väljer för sätt att tala, jag kan exempelvis vara formell om jag anser de 

behövs”. 

Ett annat sätt att belysa betydelsen av psykoterapeutens egen språkutveckling 

handlade om arbetet som psykoterapeut. 

 ”att det krävs en utvecklad och fri rörelse i sin egen personlighet som terapeut”. 

 ”hela jobbet som terapeut kräver en symboliserings-förmåga för att prata med folk”. 

  

7.3  Språkanvändande hos patienten 

Alla psykoterapeuterna uttryckte varierande tankar om det verbala talet hos 

patienterna. Psykoterapeuternas egen bakgrund och olika teoribildningar gör att 

patientens språkanvändande tolkas och bedöms olika. 

 ”det är ännu inga ord, det här är ljud, det är ljud som ska ha en effekt på något sätt och 

om jag lyssnar på den här människan på det sättet, vad får jag för meningssammanhang, 

vad händer då? språket blir något för mig”. 
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 ”det som blir svårigheten tycker jag är att man förlorar nyanserna alltså ofta är det ett rätt 

så grovhugget språk hos patienten eller vad man ska säga, nyansrikedomen är inte så 

stor”. 

 ”de kan vara en intelligent person som säkert rör sig hyfsat i sociala sammanhang, men 

som saknar nyanser i språket, saknar förmåga att uttrycka känslor och formulera sig 

kring det”.  

 ”det kan vara jättesvårt med de som har en väldigt välutvecklad språkutveckling, för då 

kan ju språket vara en barriär för att kunna höra vad som sägs. Det sägs för många ord”. 

 ”om du tittar på tidigt störda så tänker jag rätt objekt/relationsteoretiskt på det viset att 

språket förstörs, meningen hackas sönder som försvar som exempel psykotiska reaktioner”.  

7.3.1   Utifrån teori  

Psykoterapeuternas förhållningssätt till patientens språkanvändande sammankopp-

lades med uttalande om teori och diagnos. Det framkommer tecken på vilken 

teoribildning psykoterapeuten använder sig av som en förklaringsmodell till varför 

patienten använder språket som han/hon gör. 

7.3.1.1   Anknytning  

Anknytningsteorin i relation till språkets utveckling hade betydelse då brister i det 

skapar språkliga hinder.  

 ”Jag kopplar språket ganska mycket till anknytning, att språket blir till i relationer och 

det är självklart så att beroende på hur de relationerna har sett ut så blir det också olika 

språkanvändande hos patienten”. 

 ”det här handlar om brister i anknytningen, att man inte har blivit mött med blick. Att 

man inte fått det där med sig att man är en person som någon annan har glädje av att 

kommunicera med”. 

7.3.1.2   Mentalisering 

Mentaliseringsteorin tas upp och då menar man att språkanvändandet påverkas av 

samspelet mellan patientens mentaliseringsförmåga och språk.  

 ”det måste finnas en mamma som är aktivt nyfiken, undersökande och som försöker 

formulera vad hon tror finns i barnet. Det är grunden för möjligheten att utveckla ett 

tänkande/mentalisera”. 

7.3.1.3   Symbolisering 

Symboliseringens påverkan på språkanvändande nämndes. Utvecklad symboliserings-

förmåga hos patienten gör det lättare för psykoterapeuten att förstå hur patienten 

använder språket.  

 ”jag tänker att personen som inte har ett symboliserat språk, och om jag har sagt något, så 

är det jätteviktigt för mig att försöka lyssna av och se vad som hände, vad pratar man om? 

förändrar det på något sätt karaktären. Dessa är de viktigaste signalerna att lyssna på”. 

 ”hela jobbet kräver ju symboliseringsförmåga att prata med folk, det är ju att 

kommunikationen inte flyter så lätt som man hade hoppats på. Det är när det kommer till 

symbolisering och det materialet som det blir ett problem för man har aldrig riktigt 

integrerat det som patient”. 
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 ”sen försöker jag alltid lyssna på patienten, men om jag tänker att nä det här är inte 

symboliserat, det här är ljud, det är ljud som ska ha en effekt på något sätt. Om jag 

lyssnar på den här människan på det sättet, vad får jag för meningssammanhang? eller vad 

händer då”. 

 

7.4  Språkanvändande hos psykoterapeuten 

Språkanvändande hos psykoterapeuten går att se från olika infallsvinklar.  

Ett språkligt tänkande sker inom psykoterapeuten när patienten börjar tala och 

medför olika förhållningssätt av psykoterapeuten. Vad psykoterapeuten uppfattar att 

patienten säger och inte säger skapar olika språkanvändande hos psykoterapeuten. 

 ”det är viktigt att vi som ofta är väl verbaliserande inte använder ord för mycket, utan 

låter patient ha sina känslor med. En av de största riskerna med jobbet är att vi 

intellektualiserar för mycket, även jag själv”.  

 ”om du ska nå en människa med någonting som är svårt och inte medvetet för den 

personen, måste du ju vara i känslomässig samklang. Är man inte det som terapeut kan 

man inte förmedla någonting. Måste hitta det sättet att utrycka sig som är ett utryck för  

t ex den här enorma skräcken, som jag kan inbilla mig att det måste vara om man måste 

dra sig tillbaka narcissistiskt”. 

Patientens språkanvändande medförde olika svårigheter hos psykoterapeuten.  

Medvetenhet behöver finnas om att abstrakt respektive konkret språk kan betyda att 

psykoterapeuten måste skapa olika sätt att prata till patienten. 

 ”en del patienter har inte tillgång till abstrakt tänkande och jag måste då arbeta väldigt 

konkret i språket för att de skall bli begripligt”. 

 ”en del högutbildade neurotiker som kommer vill möta någon som utmanar dem i språket 

eller kanske vill berätta att de är duktiga på att säga saker på ett fint sätt. Då får man ju 

inte kränka det i heller genom att vara så duktig och säga något som låter lite tjusigt ”. 

En psykoterapeut poängterade vikten av att vara uppmärksam på hur det egna 

språket användes för att inte kränka patienten. 

 ”det är lätt att göra just tvärt om, att man kränker en med annorlunda språk för att man 

som terapeuter använder annat språk, alltså lite mer akademiskt eller teoretiskt”. 

 

7.4.1   Med reflektion av eget språk 

Det reflekterades av psykoterapeuterna omkring det egna språkanvändandet, vilket i 

sin tur kan påverka hur patienten kommunicerar.  

 ”jag kan inte tänka att språket i sig har någon betydelse, men eftersom det är ett av 

terapeutens redskap, språket, så är det klart att det innebär en skillnad, det tror jag, i 

sättet att prata, alltid”. 

 ”det svåra är inte att begripa vad som sker för det får man en slags bild av, det svåra är 

att hitta ett sätt att uttrycka sig så att den andre kan förstå det”.  

 ”jag tycker det här är spännande, Jag tycker att jag är ganska respektlös när det gäller att 

lära sig språk, det behöver inte bli rätt, det är ett sätt att kommunicera. Jag kan tycka att 

det kan vara jättesvårt med de som har en väldigt välutvecklad språkutveckling.  
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 Där kan ju liksom språket vara en barriär för att kunna höra vad som sägs, det sägs för 

många ord”. 

 ”många gånger så fungerar kommunikationen, vi har ungefär samma utvecklingsgrad är 

lika väl utvecklade i språket. Sen finns det ju de patienter där man märker det på att de 

inte fattar eller att de uttrycker sig så att jag inte fattar, man hänger inte med”. 

7.4.2   Utifrån diagnosen betydelse 

En genomgående faktor runt patientens språkanvändande var psykoterapeuternas 

användande/koppling till diagnostiska termer. Likhetstecken sätts ofta mycket snabbt 

av psykoterapeuterna mellan patientens språkanvändande och psykoterapeuternas 

tänkande om att psykologiska diagnoser existerar och är det som förklarar språket. 

 ”en akut psykotisk människa har ju gjort gallimatias av sin logiska förmåga och sin 

symboliska förmåga eller en autistisk patient som tänker väldigt konkret. Men jag måste 

ändå liksom försöka locka eller erbjuda en symbolisk förståelse”.  

 ”de som är tidigt störda är det problematiskt med, det är något som fattas i deras 

språkutveckling. Det är ju att upprätta en relation mellan sig själv och den andra. Att 

man som medsamtalare kan känna sig som ett med tapeten ungefär och där man inte 

riktigt vet vad man betyder för den andra i mötet”. 

 ”det är inte med automatik som man märker och tänker att de har en problematik i 

borderlineaspekter eller psykotisk eller så där, att man märker att patienter med 

nödvändighet är sämre rustade”, ”det blir ju mera en dynamisk diagnostik eller vad man 

skall kalla det för som jag tänker om patientens språk. Det har att göra med, hur värjer 

patienten sig? försvara sig mot vad det nu är som har blivit svårt, vad det för symtom 

patienten kommer med. Förstår patienten sin egen situation, sina symtom eller är det helt 

oförståeliga eller utan känsla ”. 

7.4.3.   Medvetet/omedvetet val 

Vilken patient som är i psykoterapirummet är betydelsefullt för den medvetna och 

omedvetna språknivån hos psykoterapeuten. Det är enligt psykoterapeuterna en 

skillnad på vilken språknivå man väljer för att öka patientens förståelse om vad 

psykoterapeuten menar. Psykoterapeuten väljer ibland medvetet hur han/hon talar 

till patienten men det förekommer också omedvetna inslag i kommunikationen. 

 ”jag funderar oftast medvetet om hur jag använder mitt språk, i vissa fall använder jag fler 

edukativa inslag. Medvetenheten hör förmodligen ihop med min bakgrund i en systemisk 

familjeterapiutbildning och med det kommunikationsteori”. 

 ”det är mycket man gör som man inte riktigt har koll på i det man säger”.  

 ”jag måste ju göra ett medvetet val hur jag uttrycker mig, jag skiftar termer avseende 

interventionsnivå, intonation och ämne”.  

 ”jag gör nog någon slags medveten formulering. Men jag tänker att där är säkert 

omedvetna aspekter ändå om vilka ord, vilken ton, vilken rytm det är i det jag säger. Jag 

inbillar mig att om man hade spelat in mig så skulle rytmicitet, tonläge och ord vara 

annorlunda utan att jag egentligen har tänkt att jag ska göra det. Det är nog skillnad på 

det som verkligen sägs av terapeuten och det terapeuten tror sägs i terapin”. 

 ”ja ibland formulera jag mig medveten för att förvissa mig om att det budskapet går fram. 

Medan jag tror att generellt sett att jag gör en omedveten matchning”.  
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Valet av språknivå belystes också på annat sätt. 

 ”det är väldigt olika beroende på vem man sitter med. De sker automatiskt, för mitt jobb 

är att försöka komma i kontakt också känslomässigt”. 

 ”Med de tidigt störda blir jag inte lika konfrontativ, man håller inte fast den andra vid 

väggen, utan man sitter sådär som på en ljugarbänk. Jag tvingar inte in vederbörande i en 

dialog. Så det är någonting som jag gör som är annorlunda”.  

 ”jag måste försöka locka eller erbjuda en symbolisk förståelse av de jag säger”.  

7.4.4   Omformulering 

För att nå fram till patienten rent språkligt beskrev psykoterapeuterna olika tankar 

om omformulering i språkanvändandet. Detta kunde ske medvetet. 

 ”det gör man medvetet, man kan ju inte tragga på. Man försöker på ett sätt, och sedan ett 

annat och fungerar det inte, så har man hamnat i en så kallad återvändsgränd. Det 

händer då att man fastnat, och kan man inte ta sig ur den, får man ju söka hjälp”. 

 ”om jag märker att jag inte får något gensvar, att det inte väckte någon reaktion eller 

vidare tanke hos patienten så omformulerar jag mig”.  

En psykoterapeut beskrev det mer som omedvetet. 

 ”Jag tror att jag ändrar mina formuleringar men jag tror inte de är medvetet”. 

 

7.5  Språkets betydelse i terapirummet. 

Tankar om ”språkområdet" mellan psykoterapeut och patient i terapin belystes. Det 

togs upp flera betydelsefulla faktorer som påverkade det verbala området mellan 

psykoterapeuten och patienten och därmed i förlängningen även det psykotera-

peutiska samtalet och kontakten mellan psykoterapeuten och patienten. 

 ”språket är det som driver terapin. Det är en självklarhet, det är ett av terapeutens 

redskap, språket”. 

7.5.1   Verbal lek. 

Den verbala leken hade betydelse i terapirummet genom att det skapar ett språkligt 

lekutrymme för olika sorters språkanvändande. Psykoterapeuten skapar i leken en 

tillåten trygg plats i vilken patienten tillsammans med psykoterapeuten kan utforska 

och uttrycka sig på flera olika sätt. 

 ”man kan leka med språket också. Det är ett sätt att föra in leken i terapirummet. 

Patienten kan då få syn på lite andra sidor och lite andra perspektiv och förhoppningsvis 

berikar det deras egen språkutveckling. De får en ny dimension, känslomässig och en ny 

erfarenhet. Allt lärande och utveckling sker genom erfarandet. På så vis berikas terapin 

och påverkar där med språkutvecklingen”. 

 ”man erbjuder ett rum att leka i och sen hänger man med och pratar vad de leker om, 

sedan noterar man när de slutar ”leka”, då är det något som har hänt, då är det något 

som tar emot. Då är det frågan, vad var det som hände nu?” 
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7.5.2.   Agerande av patienten 

Sämre språkutveckling ansågs leda till olika former av verbalt och/eller fysiskt 

agerande.         

 ”det blir mer acting och mindre tanke/verbalisering ”. 

 ”har man inte den känslomässiga innebörden blir det ständiga missförstånd, och subjektiva 

upplevelser för patienten, ”de förstår mig inte eller de hånar mig”. 

7.5.3   Agerande av psykoterapeuten 

Det finns en risk att psykoterapeuten agerar utifrån sin egen språkförståelse.  

Medvetenheten om psykoterapeutens egna språk är viktigt. Psykoterapeuten kan 

agera i terapin genom att förutsätta att patienten är på samma nivå i språkutveck-

lingen och användandet. Psykoterapeuten bemöter och pratar till patienten utifrån 

den nivån med tro att de menar samma sak. 

 ”svårigheterna för mig som terapeut det är ju att det är ju så himla lätt att trilla in i det 

att jag utgår från! Det låter vettigt det som de säger så då är det lätt att tolka det på ett 

symboliskt plan, det är så lätt att tappa det andra perspektivet, för man vill till ett 

symboliskt plan. När man väl en gång, tror jag, i livet har lärt sig att använda ord för att 

utrycka någonting, så blir det liksom ett fundament för ens person, så vi trillar liksom dit 

hela tiden”. 

 ”de allra svåraste som jag träffar på, det är ju personer som inte fattar vad det är som vi 

ska göra utifrån vad jag anser om terapi. Alltså någon kommer med en tanke att om nu 

jag berättar för den andra hur jag har det i mitt liv, så skall det skrivas upp och sen skall 

terapeuten hjälpa mig med det, eller göra det för mig osv”. 

7.5.4   Ökat ansvar   

I arbetet med patienter med tidig störning, ligger ansvaret för att kommunikationen 

skall uppstå hos psykoterapeuten. 

 ”kommer där in en hallucinerande människa som det är svårt att få kontakt med så kan 

man ju inte skylla på vederbörande, utan då kan man bara ta det som det är. Det är 

klart att ansvaret måste ligga hos oss”. 

 ”jag ser det ju som min uppgift att vara den som håller i samtalet. En patient måste få lov 

att vara precis som han är eller hon är, så det blir min uppgift att se till att kontakten 

vidmakthålls”. 

7.5.5   Psykoterapeutens känslor 

En patients förmåga till att kommunicera handlar om vad och om patienten väcker 

någon känsla i psykoterapeuten som går att härleda till förståelse av vad som sker i 

rummet mellan psykoterapeuten och patienten. 

 ”det känns inte genuint, det känns inte äkta, det drabbar mig inte känslomässigt eller jag 

får en annan känslomässig upplever än den som så att säga kommer ur historien”.  

 ”svårigheterna är att man blir frustrerad att man inte når fram eller att man inte förstår”.  

 ”man kan kalla dem för varma och kalla och det är en helt egen kategori hos människor 

som inte har att göra med patologiska djupet alls alltså. Det är ju om de helt enkelt är 

kommunikativa. Alltså ett väldigt viktigt kliniskt tecken är ju om de kan väcka 

terapeutens hjälplust”. 
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7.5.6   Motöverföring 

En psykoterapeut belyste vikten av motöverföringsanalys. 

 ”så har vi den här viktiga motöverföringsanalysen. Om du har en person som du inte 

förstår riktigt, så är det så att omedveten kommunikation finns ju hela tiden där.  

Då kan jag ju reflektera över mina egna reaktioner och då kan jag ju få fram idéer”. 

7.6  Språkets betydelse utanför terapirummet.  

Psykoterapeuterna belyste hur patientens språkutveckling kan påverka miljön utanför 

terapin. Patientens språkutveckling medför inte endast svårigheter att formulera sig 

förståeligt i psykoterapin, utan är tydligt även utanför psykoterapirummet. Olika 

språkutvecklingen kan göra att patienten har svårigheter att formulera sina känslor i 

ord vilket bland annat påverkar faktorer som hur man handskas med relationer och 

agerar istället för att använda ord. 

 ”det visar sig väl framförallt i att man har svårt att skapa relation, att relationer blir ofta 

liksom mer som funktioner eller instrumentella”. 

 ”har man inte tillgång till ett känslomässigt språk, har man svårt att relatera till 

människor, antingen blir man isolerad eller så hittar man samman-hang eller partner som 

har liknande svårigheter”.  

 ”om de använder sin verbala förmåga och sin begåvning destruktivt så leder det alltid till 

konflikter med omvärlden”.  

 ”det är väldigt mycket som kan bli missförstått, folk kan bi arga vilket leder till fysiska 

angrepp”. 

7.7  Psykoterapins påverkan på språkutvecklingen hos patienten. 

Psykoterapins påverkan på språkutveckling hos patienten belystes. Psykoterapeuterna 

anser att patienternas språk utvecklas av psykoterapin och skapar utökad möjlighet 

för patienten att använda sitt språk på flera sätt. Detta skapar i sin tur nya möjligheter 

för patienten i livet. 

 ”när man pratar om någonting som var jättesvårt tidigare så är det så att idag när man 

berättar om det så är man inte tre år och alldeles prisgiven, utan man är vuxen när man 

pratar om det just nu. Det är ju ett minne man har. Att få lite styr på det tror jag är ett 

väldigt helande, livet har gått vidare. Det gör att man kan välja och välja bort som en följd 

av terapin. Så att den patienten som hade svårt att hantera aggressioner i relationen till sin 

partner förbättrades. Patienten kunde prata om det så att han med det kunde låta bli att 

slå”. 

 ”när förmåga att använda sitt verbala språk har utvecklats, är den verbala förmågan en 

tillgång när man bearbetar psykiska konflikter, det är ett fantastiskt medel”.  

 ”ett mål med terapin är att patienten fått en utveckling från mindre reflektiv förmåga till 

betydligt större, vilket ger en ökad förståelse för sig själv och vad som möter patienten i 

olika situationer”. 

 ”poängen för terapins utgång är att patienten märker att de har känslor eller ord för sina 

känslor. Att människor ska gå ut i livet och ha en bättre kapacitet att hantera livet. Det 

är en skillnad om man känner att man vet hur man ska hantera det, att man själv har 

instrumenten inom sig för att kunna hantera det”. 
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8.  Diskussion 

8.1  Metoddiskussion 

Som undersökningsmetod valdes en kvalitativ intervjuundersökning.  

Studien undersöker det som var avsikten att undersöka och som var möjligt att 

använda för att besvara syftet och frågeställningarna vilket ökade validiteten. 

Intervjun var halvstrukturerad med möjlighet för psykoterapeuterna att prata fritt om 

intervjufrågorna. Psykoterapeuterna kunde svara med egna ord, hade möjlighet att 

fråga om de var tveksamma till tolkningen av en fråga och möjlighet till följdfrågor 

vilket stärkte validiteten. Dock kan vissa begrepp som till exempel språkutveckling 

tolkas på varierade sätt av olika personer, vilket gör validiteten lägre. Studiens resultat 

kan ses som meningsfulla och användbara i diskussioner om språkets påverkan i det 

psykoterapeutiska arbetet.  

Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjucitat är ett av de vanligaste sätten att 

presentera kvalitativa undersökningsresultat och via studiens intervjucitat stärks 

validiteten. Större erfarenhet av intervjuteknik inför en studie hade troligen fördjupat 

och förfinat intervjuerna mer, vilket kunnat stärka både validiteten och reliabiliteten. 

Intervjupersonerna valdes utifrån personliga kontakter och på rekommendationer av 

andra terapeuter vilket i sig gav en viss riktning i undersökningen som måhända varit 

en annan om psykoterapeuterna slumpmässigt valts ut.  

Valet av metod gjordes med hänsyn till erfarenhet och till den tidsåtgång som var 

avsatt för arbetet. Överväganden gjordes om användandet av diskursanalys. 

Diskursanalys hade varit möjligt att applicera på materialet och hade gett uppsatsen 

en annan dimension. Med diskursanalys hade det gått att undersöka hur språket 

uppstår mellan patienten och psykoterapeuten utifrån en given miljö, till skillnad från 

denna studie som koncentrerat sig på hur språket används och utvecklas utifrån 

individen.  

Langemar (2008) skriver att språket är det dominerande i diskursanalys och att 

skapandet av social verklighet byggs genom de sociala handlingarna (och tvärtom). 

Det påtalas att diskurser inte innehas utan att diskurserna skapas i själva språket. 

 

8.2  Resultatdiskussion 

Studien undersökte psykoterapeuternas upplevelser av det verbala språkets betydelse 

i det psykoterapeutiska samtalet.  

Språkutveckling hos patienten 

Psykoterapeuterna i studien var överens om att det fanns olika språkutveckling hos 

patienterna. Som påverkande faktorer lyftes fram till exempel uppväxtmiljö, utbild-

ning och geografiskt område. Bowlby (1979) bekräftar att språkutveckling ovillkor-

ligen sammankopplas med språkanvändande. Om patienten har egna ogynnsamma 

anknytningserfarenheter finns det större risk att patientens språkutveckling inte 

utvecklats på ett gynnsamt sätt vilket gör att patienten språkligt missförstår, miss-

uppfattar och inte klarar att ta hand om och/eller ta till sig vad psykoterapeuten gör 

och säger.  
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Språkutveckling hos psykoterapeuten 

Den egna språkutvecklingen hade betydelse i det terapeutiska samtalet. Genom den 

egna bakgrunden kunde psykoterapeuterna variera sitt eget språk.  Vikten av att den 

egna symboliseringsförmågan är utvecklad framkom också. Att ha förmåga att 

använda sig av symbolisering underlättar enligt studien kommunikationen med 

patienten. Det hela knyter an till Havnesköld och Risholm Motander (2006) vilka 

framhåller att en patient som har dåligt utvecklad symboliseringsförmåga får svårig-

heter i att sätta ord på känslor vilket i sin tur kan leda till frustration och ett 

utagerande. Det finns anledning att tro att detta även gäller i förhållandet med psyko-

terapeuten, det vill säga psykoterapeutens egna svårigheter att symbolisera kan öka 

frustrationen och agerandet i samtalet med patienten  

Enligt Fonagy (2007) utvecklas mentaliseringsförmågan i samspel med andra och han 

påtalar vikten av förståelse för sitt eget och andras inre liv. Mentalisering kräver en 

icke bristande språkförmåga och således behövs språket för att kunna strukturerar 

och testa den inre föreställningsvärlden. 

 

Språkanvändande hos patienten 
Psykoterapeuterna hade många tankar gällande det verbala talet hos patienterna. An-
knytningens del i patientens språkanvändande berördes som betydelsefull. Psyko-
terapeuterna fokuserar på anknytning utifrån barnet och dess vårdare. Det går att se 
olika språkanvändande utifrån anknytningsteorin. Hesse (1999) bekräftar tankar om 
anknytningsmönster kopplat från barn och vidare in i vuxenvärlden. Vuxna har redan 
ett inlärt beteende. Det intressanta blir att iaktta beteendemönster i det omedvetna 
språkets användande. Språket är då det som blir bärare av de omedvetna an-
knytningsmönstren. 
 

Rydén och Wallroth (2008) diskuterar språkanvändande utifrån mentaliseringsteorin 

och anser att språkanvändandet påverkas av hur väl utvecklad mentaliserings-

förmågan är. Intellektualisering beskrivs inom mentalisering som en mild form av 

låtsasläge där patienten för att undvika känslor och upplevelser använder sig av ett 

abstrakt tänkande. För att följa Wallroth (2010) så påverkar språkutvecklingen menta-

liseringsförmåga samtidigt som den ökar möjligheten att bli förstådd vilket gör det 

lättare att kommunicera. Med ökad mentaliseringsförmågan följer ett större och mer 

välutvecklat ordförråd för känslor och mentala aktiviteter vilket underlättar för 

patienten i kommunikation med andra. Detta knyter an till Daniel (2010) som hän-

visar till undersökningar där samband påvisats mellan patientens kommunikations-

mönster i AAI intervju och hur patienten kommunicerar i psykoterapin. Patientens 

språkanvändande belyses också genom Quinodoz (2003) som menar att när patienten 

inte har förmåga att symbolisera återvänder han/hon till en kommunikation med 

psykoterapeuten som är ickeverbal. Det är därför av vikt att psykoterapeutens eget 

språkanvändande anpassas till rådande situation.  

Språkanvändande hos psykoterapeuten 

I studien framkom det att psykoterapeuterna medvetet förändrade sitt språk-

användande beroende på vilken patient de mötte. Psykoterapeuterna visade på ovana 

att i samband med detta medvetna val, reflektera över på vilket sätt de förändrade sitt 
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språk. Betydelsen av reflekterande över språkanvändande, framförs genom 

Quinodoz´(2003) som poängterar vikten av reflekterande och medvetenhet om det 

egna språket hos psykoterapeuten. Psykoterapeuten bör ställas sig frågor som; Hur 

och vilket är mitt språk? Hur kan jag hjälpa patienten att utrycka sig bättre? Skillnader 

i psykoterapeutens eget språkanvändande betonas framförallt med patienter som är 

heterogena, där det krävs att andra aspekter analyseras än vad som gäller de patienter 

som endast är neurotiska. Heterogena patienter använder samtidigt både neurotiska 

och psykotiska mekanismer, vilket även kan märkas inom mycket akademiskt 

kunniga. Detta nämns av en psykoterapeut i studien som uttryckte tankar kring en 

intelligent patient med social förmåga men som saknade förmåga att uttrycka känslor 

och att prata kring det.  

Quinodoz´(2003) påpekar betydelsen av att psykoterapeuten med de heterogena 

patienterna måste använda ett språk där psykoterapeuten inte bara pratar till 

patienten utan skapar och använder ”words that touch” för att utveckling och 

förändring inom en patient skall starta. Det knyter an till Wallin´s (2007) tankar om 

medvetenheten och reflektionen över det egna språkanvändandet. Han säger att 

förståelsen av sitt eget och andras inre liv är viktigt, liksom insikten om att denna 

förståelse aldrig kan vara en absolut sanning.  

Fonagy (2007) ser mentalisering som en medfödd funktion vilken utvecklas i samspel 

med andra och som utvecklas olika beroende på hur miljön runt individen är. 

Mentalisering är det medvetna och omedvetna reflekterande som hela tiden pågår 

inom oss, hur vi förhåller oss till oss själva och andra som egna personer, det vill säga 

individer styrda av intentioner.  

En viktig tanke från psykoterapeuterna som framkom i studien var tankar om 

diagnos. Det framgick att tankar om patientens språkanvändande användes samman-

kopplat med den diagnos psykoterapeuten trodde att patienten hade. Diagnos-

uttalande om patienten gör att psykoterapeuterna lyssnar på patientens språk-

användande utifrån det. Risken med detta förhållningssätt kan länkas med Buber 

(1994) som talar om risken att göra den andre till ett objekt genom exempelvis en 

diagnos. Om patienten betraktas som ett objekt läggs stort intresse på diagnos eller 

definition av personens psykiska tillstånd, vilket genomgående var en faktor som 

psykoterapeuterna i studien framförde som betydelsefull när de skapade det verbala 

språkanvändandet.  

Yalom (2002) tar också upp diagnosens betydelse och risken för påverkan på 

psykoterapeuten. Han belyser att det finns en risk för avpersonifiering i bemötandet 

av människan och i tänkandet hos psykoterapeuten. Diagnos kan medföra att 

psykoterapeuten kan se vissa sidor hos patienten som bekräftande eller icke 

bekräftande av det diagnostänkande som psykoterapeuten har. 

 

Språkets betydelse i och utanför terapin 

Psykoterapeuterna i studien framhöll olika faktorer i terapin som ansågs kopplade till 

språkets betydelse. Psykoterapeutens känslor, ansvar, agerande och missförstånd om 

hur orden används och förstås, samt motöverföring framfördes som faktorer som 

uppstår i terapier.  
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En av faktorerna kan kopplas till Quinodoz´ (2003) som påpekar betydelsen av 

psykoterapeutens ansvar. När en patient söker terapi ligger ansvaret på 

psykoterapeuten att försöka finna just de rätta orden för att med användandet av 

patientens språk komma så nära som möjligt i det som patienten förmedlar. Med-

vetenheten om ordval, fraseringar, hur vi uttalar ord samt ordens betydelse är av 

största vikt. Språkets betydelse beror på den som skapar det, attityden hos psyko-

terapeuten, hur affekter verbaliseras och hur intellektet lyssnar. 

I studien framkom också att förmågan till kommunikation kan kopplas till vilka 

känslor som patienten väcker i psykoterapeuten. Konstaterandena hos psykoterapeu-

terna rörde sig från att känna sig påverkad av känslor och använda det, till att inte alls 

känna sig berörd av patientens känslor. Detta kan länkas till Daniel (2006) som på-

pekar att psykoterapeutens egna anknytningsmönster kan ha betydelse för hur psyko-

terapeuten klarar av att härbärgera, hantera och bemöta det som väcks inom 

honom/henne. Det finns skillnader i hur en tryggt anknuten respektive en otryggt 

anknuten psykoterapeut hanterar patienters anknytningsmönster.  

Psykoterapeuternas påverkan av känslor har också beröringspunkter med Wallin 

(2007) som menar att det i terapier kan förekomma situationer där patientens inre 

outsagda vetskap kan vara mycket svår att verbalisera. Det sker i vissa fall runt det 

ickeverbala eller traumatiska inre, vilket kan vara omöjligt att medvetandegöra 

språkligt. Det som inte kan verbaliseras måste istället visa sig på annat sätt,  

”That which we cannot verbalize, we tend to enact with others, to evoke in others, 

and/or to embody” (s.121).  

Quinodoz (2003)är av liknande åsikt och menar att vissa patienter inte vet hur man 

använder ett språk så att det kan beröra den som de talar med. För att hjälpa 

patienten med detta understryks vikten av att psykoterapeuten reflekterar över sig 

själv. Slade (1999) sätter fokus på patientens berättelse. Han menar att det viktigaste 

är att uppmärksamma det som patienten misslyckas i att berätta, och söka efter frågor 

och upplevelser där det inte finns någon mental föreställning. Dessa luckor i 

berättelsen kan sedan ge spår av patientens upplevelser från barndomen. 

 

Psykoterapeuterna ansåg att språkutveckling påverkar och berör patienten utanför 

terapin. Det som framkom i studien var att patienten hade svårt att skapa och 

hantera relationer vilket kan leda till risk för isolering, konflikter, missförstånd och 

missuppfattningar. Dessa kan i sin tur leda till aggressivitet och agerande, både hos 

patienten och hos omgivningen. Det knyter an till Wallroth (2010) som menar att 

valet att agera eller inte agera eller agera på ett mer konstruktivt sätt, i en situation där 

känslorna riskera styra, ökar med mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmåga 

hjälper individen att förstå känslors påverkan och användande. Samhörighet och 

självständighet är beroende av god mentaliseringsförmåga.  

Hos patienter utan utvecklad mentaliseringsförmåga blir ensamheten tom och 

plågsam. Det sammanfaller med Fonagy (1991) som säger att barnets hanterande av 

okänslig omvårdnad, kan leda till svårigheter för barnet att förutse mentala tillstånd 

hos andra och sig själv. Detta kan i sin tur i vissa fall skapa defensiv hämning av 

mentaliseringsförmågan och extremt abnorma mönster av social interaktion, så som 

aggressivitet.  



23 

 

Wallroth (2010) bekräftar tankar om agerande och verifierar detta genom att belysa 

mentaliseringsförmågans funktion vilken hjälper individen att förstå känslors 

påverkan och användande. Förmåga ökar för att välja eller välja bort agerande eller 

välja ett agerande på ett mer konstruktivt sätt. Mer permanenta mentaliserings-

problem ökar riskerna med att patienten agerar, blir handlingsbenägen och för 

impulsiv för att klara ohanterliga känslor och svår ångest. Liknande tankegångar har 

Havnesköld och Risholm Motander(2006) när de påtalar vikten av medvetenhet hos 

psykoterapeuten om att personer med utagerande beteenden i samhället kan härledas 

ur dåligt utvecklad symboliseringsförmåga.  

 

Psykoterapins påverkan på språkutvecklingen  

Psykoterapeuterna menade att psykoterapins påverkan för språkutveckling var tydlig. 

Språkutvecklingen utvecklade olika förmågor hos patienten; ökad verbal förmåga, att 

få ord för känslor, ökad reflektionsförmåga och att minska aggressivitet. Anknytning 

är själva grunden i mentaliseringsförmåga och förbättrad mentaliseringsförmåga kan 

öka språkutvecklingen. Psykoterapeuten och patienten etablerar då en anknytnings-

relation som kan fungera som Bowlby´s (1994) beskrivning av en trygg bas. Utifrån 

den kan patienten utforska minnen som är svåra och känslor som är smärtsamma. 

Detta gör att psykoterapeuternas syn på språkets utveckling i psykoterapin troligen 

kan länkas med anknytningsmönster hos patienten respektive psykoterapeuten.  

Både Slade (1999) och Daniel (2006) bekräftar att patienter med undvikande 

anknytningsmönster på längre sikt, efter arbetet med att skapa en allians, kan dra 

nytta av psykoterapi, vilket jämfördes med personer med ett mer ambivalent 

anknytningsmönster, där risken fanns att de i sämsta fall kunde riskerar fastna i långa 

terapier utan ökad självständighet.  

Ytterliggare koppling till anknytning kan ses hos Daniel (2006) som tar upp att 

psykoterapeutens anknytningsmönster också är av vikt för psykoterapin. Kombi-

nationen av psykoterapeutens och patientens anknytningsmönster kan ha påverkan 

på varandra och inverka på hur psykoterapeuten klarar av den psykoterapeutiska 

situationen. Psykoterapeutens användande av känslor som väcks i psykoterapin i 

förhållande till sitt anknytningsmönster kan påverka processen och utgången av 

terapin. Detta verifieras av Daly och Mallinckrodt (2008), vilka i en studie visat att 

psykoterapeutens egna anknytningsmönster kombinerat med lång erfarenhet 

möjliggjorde hanterandet och bemötandet av rörelsen mellan närhet och distans till 

patienten. Detta påverkade patientens utveckling och terapins framgång. 

 

Avslutande reflektion och slutsatser 

Psykoterapeuterna i studien menar att språket har en stor roll i mötet. Detta skapar 

sedan förutsättningar för det fortsatta verbala utrymmet i terapin. Det är viktigt att i 

psykoterapirummet mötas på en subjektiv nivå. Buber(1995) skiljer på två sätt att se 

på motparten i mötet. Antingen kan man förhålla sig till den andre som ett objekt, 

eller som till ett subjekt. I ett jag-du möte möts man i en gemensam upplevelse, där 

språket blir ett uttryck för det upplevda.  
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Psykoterapeuternas verbala språk i terapin styrs av faktorer som härleds till patien-
tens språk. Resultatet påvisar en ovana hos psykoterapeuterna att förstå och reflek-
tera över sin egen del i språkanvändningen. Psykoterapeuternas fokus var riktat mot 
patientens språkutveckling och språkanvändning och hur det sedan påverkade hur 
terapeuten använder sitt språk, inte tvärtom. Linell (1982) poängterar betydelsen av 
ett rikt språk som gör att innehavaren kan reflektera, analysera och se över sina 
alternativ på ett annat sätt än den språkfattige.  

Men vilken roll spelar psykoterapeutens språkanvändande i mötet? Alla psykotera-

peuterna var ense om att det har en påverkan på mötet, men få hade reflekterat över 

sin egen del mer än flyktigt. En teori kan vara det som tillför en ny infallsvinkel i en 

persons tänkande och språkanvändande. Att etikettera en persons språkanvändande 

ger kraft att definiera vad som är normalt och onormalt. Teorier kring språk-

användande kan vara både utvecklande och begränsande vilket psykoterapeuterna 

påtalar.  

Det som inte framkom i studien var djupare tankar om psykoterapeutens egen teori 

och dess betydelse för språkanvändande. Inte heller framgick det hur psykotera-

peutens egna anknytningsmönster/relationer påverkade den verbala språkanvänd-

ningen Inom den dynamiska psykoterapin påtalas genomgående vikten av att psyko-

terapeuten på ett medvetet sätt kan bemöta och hantera de känsloreaktioner som 

väcks i terapin så att det inte går ut över patienten. Ingen psykoterapeut diskuterade 

att förmågan till kommunikation hos patienten kan pågå utan att de tror sig känna 

något från patienten. Att ha sin egen röst i ett tryggt och bekant språk, att använda 

språket på sitt eget sätt kan ses som ett behov inom alla människor. Öppenhet för att 

ord har olika mening och inte står för det samma hos var och en, kan vara av 

betydelse i psykoterapin. Ogden (1999) säger;  

”the language is personal, unique to the person speaking it, particular to the situation 

in which it is spoken and to the person to whom it is spoken” (s. 13). 

 

8.3  Förslag till fortsatt forskning 

Ett forskningsförslag kan vara att mer genomgående studera psykoterapeutens för-

hållningssätt till sin egen språkutveckling och sitt språkanvändande, eget anknytnings-

mönster och dess påverkan på det språk som uppkommer ur patienten utifrån den 

vinkeln. 

En annan infallsvinkel är tankar om hur det verbala samtalets betydelse kan belysas 

om den psykodynamiska psykoterapins teorier och förklaringsmodeller korrelerar 

mer med andra psykologiska teorier exempelvis systemteori, språkteori och neuro-

psykologi. Utifrån ett sådant samarbete kan skapas frågor om hur språk uppkommer, 

används och påverkar psykoterapeuten och patienten. Det kan också leda till frågor 

om hur det verbala området som uppstår i psykoterapirummet uppkommer just 

utifrån att du är du och jag är jag och något pågår emellan oss. 
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Bilaga 1.  Intervjuguiden 

 

T. Verbalt Språk! 

Har det någon betydelse hur psykoterapeuten formulerar sitt  

sätt att tala till patienten?  

 

Är det viktigt att vara uppmärksam på det verbala språket hos patienten? 

Om ja, på vilket sätt är det de?  

Tar du någon medveten hänsyn till hur du använder det verbala språket i 

psykoterapin? Om ja, hur gör du då? 

Funderar du på ”vem du har i terapirummet”?  

Om ja, hur ser den funderingen ut? 

 

T. Hur o Användande? 

Har patienter olika språkanvändande? Om ja, hur märker/uppfattar du det? 

Gör du något medvetet val på hur du uttrycker dig till patienten? 

Väljer du någon medveten språknivå i samtal med din patient? Om ja, vad gör du 
då`? 

Kan du urskilja patientens spa?  Om ja, hur går det till? 

Vilka patienter har vilken spa? 

Behöver du modifiera ditt ordval/språk? 

 

T. Svårigheter. 

Vilka svårigheter har du i psykoterapin med patienten med olika spa? 

Vilka svårigheter finns i arbetet med patienters spa? 

Vilken förklaringsmodell/teori använder du för att för dig själv förklara hur patienten 

tar emot en fråga/tolkning? 

Anser du att det är någon skillnad i ditt sätt att förhålla dig till olika sp? 

Ändrar du medvetet ditt eget språk om du stöter på ”patrull”, dvs. upplever att pat 

inte förstår? 

Omformulerar du dig och i så fall varför och hur? 
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Vad tänker du om samtalets struktur som hjälp? 

Märker du om pat förstår tolkningen rent verbalt? 

Ställer du reflektiva frågor till patienter? Om ja/nej varför inte? 

Har det någon betydelse hur pat hanterar sitt verbala språk i psykoterapin/livet för 

utgången av terapin? 

Hur visar sig olika spu och spa hos patienten gentemot dig, i och utanför 

psykoterapeutrummet? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när patienten har ”annorlunda” verbalt språk? 

 

 


