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Sammanfattning 

Studien undersöker hur härbärgerande och hållande kan gestalta sig i kliniskt 

material. Dessa begrepp definieras med Winnicott och Bion som utgångspunkt. 

Winnicott anser att terapeuten med sitt arbetssätt i terapirummet ska motsvara 

moderns hållande omvårdnad. Bion ser härbärgerandeprocessen som 

grundläggande för att skapa en förmåga hos patienten för att ta hand om den egna 

ångesten. 

Ett antal inspelade kliniska samtal ligger till grund för analysen. Samtalen har inte 

anpassats för att besvara problemställningen. I analysen framkommer att 

hållandet, som kan sägas bestå av en ram i rum och tid – settingen – och en 

närvarande terapeut - ligger till grund för samtalet och upprätthålls under samtalet 

som helhet. Härbärgerade uppträder ibland, framför allt vid en kommunikation 

präglat av låg ångesttolerans och otydlig språk hos patienten. Den främsta 

slutsatsen är att både hållande och härbärgerande går att identifiera i ett kliniskt 

samtal, och att det går att urskilja dem från varandra. 

Nyckelord: Hållande, härbärgerande, kommunikation, kliniska samtal 

Keywords: Holding, Containing, Communication, Clinical session 
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1 Inledning 

Härbärgerande och hållande är nyckelbegrepp inom psykoterapin. De utgör några 

av de viktigaste grundpelarna för ett professionellt terapeutiskt arbete. I det 

dagliga används dessa begrepp ibland som synonymer, trots att det finns viktiga 

teoretiska faktorer som skiljer dem (Ogden, 2004). Ut över detta används 

begreppen på olika språk. I svensk psykoterapeutisk terminologi används oftast 

begreppen hållande och härbärgerande, och även engelska motsvarigheter som 

containing, containment och holding. I denna uppsats kommer den svenska 

översättningen härbärgerande att syfta på Bions begrepp containing /containment, 

medan hållande kommer att syfta på Winnicotts begrepp holding. 

Syftet med denna uppsats är att, efter att ha definierat de viktigaste skillnaderna på 

ett teoretisk plan, titta på hur dessa begrepp uppträder i kliniska samtal. Hur kan 

härbärgerande och hållande gestalta sig i kliniska samtal? Kan man särskilja dem 

från varandra? Syftet är inte att utvärdera kvalitén i terapeuternas arbete, utan 

enbart att undersöka hur fenomenen uppträder. Det finns inga ambitioner att ta 

ställning till om ett hållande är bra eller dåligt. På samma sätt finns inga 

ambitioner att utvärdera härbärgerandeprocessens kvalitet, eller om den leder till 

ett positivt resultat för patienten.   

Inledningsvis, ett stort tack till de terapeuter och deras patienter som generöst har 

delat med sig av sina samtal. Utan dem hade inte denna undersökning varit möjlig. 

2 Teoretisk bakgrund 

Ända sedan Freud lade grunden för psykoterapin som disciplin och verktyg för att 

främja psykisk hälsa har den terapeutiska ramen, settingen, varit central. 

Begreppen hållande och härbärgerande betraktas ofta som en del av denna ram, 

och det är framför allt Winnicott och Bion som har bidragit till begreppens 

innehåll i modern psykoterapi. Till hjälp för denna diskussion kommer författaren 

även att använda sig av Robert Langs tankar om hållande och härbärgerande satt i 

relation till kommunikationen i det terapeutiska samtalet (Langs, 1978a).  

2.1 Winnicotts hållande 

Det finns bara ett fåtal psykoanalytiker som har haft ett stort genomslag långt 

utanför psykoanalysens domäner, och Winnicott är, förutom Freud, kanske den 

mest kända av dem. Winnicott tillhör den oberoende traditionen. Winnicott har 

en relativt handgriplig utgångspunkt för sina teorier och begrepp. Winnicotts 

begrepp hållande kan ibland uppfattas som mer intuitivt och lättbegriplig, i klar 

kontrast till Bions begrepp härbärgerande. Samtidigt innefattar hållandet många 

olika beståndsdelar.  Ogden går så långt som att säga att ”begreppet hållande är 

bedrägligt enkelt”1 (Ogden, 2004).  

                                                 

1 Författarens översättning. Ogden använder ordet ”deceptively”, kan även betyda skenbart, 
illusoriskt eller vilseledande (Norstedts stora engelska ordbok, 2011). 
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2.1.1 Mellanområdet och begreppet holding 

Winnicotts ”Holding” tar utgångspunkt i hans tankar om mellanområdet. Det 

krävs en inre fantasivärld för att ge sig i kast med leken. Då barnet leker befinner 

det sig i ett ingenmansland, ett mellanområde som han kallar övergångsområde.  

Detta illusoriska område där den inre och yttre verkligheten möts och hålls isär, 

ligger senare till grund för hur han undersöker mamma-barn-relationen och 

utvecklar begreppet ”Holding” (Winnicott, 1953a; James, 1984). För honom 

betecknar begreppet ut över det fysiska hållandet av spädbarnet, även det som 

omgivningen, framför allt mamman, bidrar med innan man kan tala om att leva 

tillsammans (Winnicott, 1993b). Winnicott ser hållandet som ett stadium i moderns 

omvårdnad av barnet, hållandets fas. 

Winnicott pratar utöver ”hållandets fas” om hållandet som en generell förmåga 

hos mamman. ”Hållandet” är moderns förmåga att upprätthålla omvårdnads-

situationen över lång tid, i alla situationer och under hela barnets utveckling. 

2.1.2 Den hållande terapeuten 

Winnicott ser den tidiga mor-barnrelationen som prototypen för 

psykoterapeutiskt arbete. Han lägger stor vikt vid de fenomen som förekommer 

där, för att förstå patienternas behov i psykoanalys. Hans tankar om 

mellanområdet förs vidare och han beskriver psykoterapi som att den äger rum i 

två lekområden som på olika sätt sammanfaller, patientens och terapeutens. 

Lekområdet är ett område som både finns och inte finns. Det kan alltså inte mätas 

eller visas upp. Det kan ändå skapas eller gestaltas i en yttre mening som en 

iakttagbar plats eller ett fysiskt utrymme. 

På samma sätt som han beskriver att barnet som har tagits om hand av en 

tillräcklig god moder utvecklar sund självkärlek och oräddhet, menar han att en 

tillräcklig god terapeut kan bidra till samma utveckling i terapin. Terapeuten ska 

med sitt arbetssätt i terapirummet motsvara moderns hållande omvårdnad 

(Winnicott, 1995). Detta hållande uttrycks genom den analytiska situationen, 

settingen, tiden, rummet och en närvarande terapeut. Oavsett vad som händer 

skall terapeuten hålla sin patient genom att stå ut med sin egen och patientens 

kärlek och hat. Analytikern är följsam och närvarande, utan att påskynda 

processen ut ifrån egen behovstillfredsställelse, så som teoretisk kunskap och 

tidigare erfarenheter, eller terapeutens inre undermedvetna behov. Det finns en 

ödmjukhet inför uppgiften. En terapeut vet inte bättre, kan inte ange riktningen, 

utan besitter en stor beredskap för överraskningar och oanade möjligheter 

(Ylander, Crafoord, Linderholm, Jemstedt, & Silfverskiöld, 2002). 

2.2 Bions härbärgerande 

Psykoanalytikern Wilfred Bion var djupt rotad i den Kleinianska traditionen. Hans 

personliga krigserfarenheter påverkade hans arbete, genom exempelvis hans 

påstående att det psykoanalytiska arbetet avkräver sin utövare samma kvaliteter 

som man återfinner hos en god officer, nämligen ”förmågan att tänka samtidigt 

som någon skjuter på en”. (Szykierski, 2010; Igra, 1993; Mangs & Martell, 1974). 
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Han kan upplevas ha en relativt komplex och teoretisk utgångspunkt. Han vill 

förstå mekanismen härbärgerande, något som ligger helt i linje med hans fokus på 

personlighetens psykoanalytiska funktion (”psychoanalytic function”, (Bion W. R., 

1962a, s. 89; 1963; 1962b)). Bion hävdar att varje person är utrustad med ett antal 

potentiella mentala processer som syftar till att utföra medveten och omedveten 

inre bearbetning av emotionella upplevelser.  På så sätt framstår Bions 

härbärgerande som ett mycket mer komplext och svårtillgängligt begrepp än 

Winnicotts hållande. Hans tankar om container - contained fokuserar på hur vi 

processar upplevelser och vad som händer i vårt psyke, när vi är oförmögna att 

bearbeta dessa upplevelser. 

2.2.1 Mammans härbärgerande funktion 

För att förstå Bions härbärgerande, måste vi på samma sätt som Winnicotts 

hållande gå tillbaks till mamma-barnrelationen (Bion W. R., 1962a; James, 1984). 

Bions fokus är härbärgerandeprocessen. Den stödjande mamman härbärgerar 

känslomässiga upplevelser som barnet inte klarar av att hantera själv, men som 

barnet lyckas väcka i henne. Detta härbärgerande kräver att mamman bär inom sig 

själv, bearbetar och återför upplevelsen till barnet i en uthärdlig form, det som 

tidigare var en outhärdlig känslomässig upplevelse (Wallin, 2007, s. 48). När 

modern på ett framgångsrikt sätt kan klara av att härbärgera barnets primitiva 

känslor inom sig, kommer barnet efter hand att introjicera ett härbärgerande sätt i 

sitt psyke. Barnet kan efterhand stå ut med sina egna känslor. Kravet på modern under 

en sådan process är inte perfektion (Igra, 1983, s. 83). Barnet identifierar sig med och 

tar så småningom efter moderns förmåga till omtanke. 

Bion inför några begrepp för att beskriva processens beståndsdelar.  β-element är 

skrämmande outhärdliga känslor, som genom projektiv identifikation förs över till 

mamman. β-element saknar sammanhang och mening för barnet. Mamman 

omvandlar β-element till uthärdliga α-element, som reintrojiceras i barnet i en 

uthärdlig form. Samtidig stärks barnets egna förmåga till härbärgerande. 

Outhärdliga β-element, som hotar förgöra barnet, visar sig, när de projicerats på 

mamman, inte förgöra henne. Det finns enligt Bion en relation mellan det som 

härbärgerar (The Container) och det innehåll som skall härbärgeras (The 

Contained). Relationen är dynamisk, genom ett ständigt samspel förändras de 

båda. Den härbärgerande formen är inte enbart en behållare eftersom den genom 

mötet med innehållet är under en ständig förändring (Bion W. R., 1993). 

2.2.2 Psykoanalysen och Container – Contained 

I Bions värld blir det centrala i psykoterapeutiskt arbete det dynamiska samspelet 

mellan tankar och känslor från emotionella upplevelser (the Contained), och 

förmågan att bearbeta dessa upplevelser (the Container). Därmed blir 

psykoterapeutens uppgift att skapa villkor i den analytiska settingen, som tillåter 

en ömsesidig framväxt av containern och dess innehåll. Efter hand som patienten 

utvecklar ständigt mer kompletta känslor och tankar som reaktion på emotionella 

upplevelser, och förmågan att drömma dessa tankar (dvs. förmågan att bearbeta 

undermedvetet), har han inte längre behov av terapeutens hjälp för att bearbeta 

sina upplevelser, eller med Bions vokabulär, drömma upplevelserna (Ogden, 2004; 

Bion W. R., 1962a).  
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2.3 Kommunikationen i det terapeutiska samtalet 

Robert Langs diskuterar i sin artikel Some Communicative Properties of the Bipersonal 

Field kommunikationen i den analytiska situationen (Langs, 1978a).2  Bions 

härbärgerande och Winnicotts hållande sätts in i ett sammanhang, med 

utgångspunkt i tre olika typer av kommunikationsfält3 (eng. Communicative field). 

Langs hävdar att klassiska psykoanalytiker utgår från att det enbart finns en typ av 

kommunikationsfält (Langs, 1976). Det har enbart funnits en sorts kommunikativ 

stil som dessa terapeuter har ansett fungera, och det är de patienter som i större 

eller mindre grad kan associera fritt i verbal form, och kan förmedla analyserbara 

derivat från sitt inre.  Langs menar att finns olika typer av kommunikationsfält, 

varje med specifika kommunikativa egenskaper, och att detta är avgörande för hur 

terapeuten interagerar med patienten. Dessa typer av fält är nära kopplade till 

Winnicotts hållande och Bions härbärgerandeprocess (Langs, 1978a; Langs, 

1978b).  

2.3.1 Typ A fält. 

I typ A dominerar symbolrik kommunikation med analyserbara derivat, 

överföringar, symboliska tolkningar och bilder av patientens inre. Patientens 

verbala och fysiska kommunikation kan lätt organiseras och erbjuder derivat från 

undermedvetna fantasier, minnen, introjektioner och ”self representations” på ett 

sätt som inbjuder till verbal tolkning. I typ A fältet, är en trygg ram ett 

grundläggande element, och något som terapeuten konstant upprätthåller medan 

han tolkar patientens kommunikation. Patienten i Typ A måste kunna tolerera 

ångesten som väcks i regressionen, och måste ha förmågan att använda fantasi för 

att förstå terapeutens tolkningar. Terapeuten stödjer detta genom att upprätthålla 

den terapeutiska ramen. I typ A fältet dominerar hållandet som funktion. 

2.3.2 Typ B fält. 

I typ B domineras kommunikationen av projektiva identifikationer. Patienten har 

svårt att hantera vissa känslor och använder sig av projektiv identifikation för att 

”lasta av” sin ångest. Omedvetet uppför sig då patienten på ett sådant sätt 

gentemot terapeuten att samma känsla framkallas hos denne. Kommunikationen 

syftar ständigt på att avlasta patientens inre från outhärdliga känslor. I typ B fältet 

förekommer det väldigt få analyserbara derivat från undermedvetet innehåll i 

patientens psyke, och terapeutens tolkningar bekräftas så att säga aldrig av 

patienten, vare sig på en kognitiv eller på en introjektiv nivå. Terapeuten måste 

arbeta inom det kommunikativa rum som erbjuds genom projektiva 

identifikationer.  

                                                 

2 Langs använder termen Bipersonal field, som inte är helt lätt att översätta till svenska. ”Field” ger 
associationer till ett slagfält, eller en arena. Bipersonal att den specifikt försiggår mellan två 
personer enbart. Jag har valt att använda den terapeutiska situationen på svenska, även om det inte 
täcker in dessa två betydelsefulla aspekter vid Langs terminologi. 

3 Återigen ett begrepp som inte låter särskilt bra på svenska. Valet och kvalet stod mellan arena 
eller fält.  
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2.3.3 Typ C fält 

Typ C fältet är ett statiskt icke-kommunikativt fält. Kommunikationens syfte är att 

förstöra all meningsfullhet. Analyserbara derivat är helt frånvarande, om inte dessa 

derivat fyller ett destruktivt och negativt syfte. Om så är fallet, kan Typ C också 

relatera till och interagera med terapeuten, men enbart i negativ betydelse. I typ C 

fältet dominerar hållandet som funktion. 

2.4 Hållande och härbärgerande, två sidor av samma sak? 

Begreppen hållande och härbärgerande har tydliga gemensamma drag. Båda har 

utgångspunkt i en omvårdande terapeut vilket kan betyda att det är svårt att se var 

gränsen går mellan dem. Från ett teoretiskt perspektiv är det frågan om delvis 

olika perspektiv på det som händer i terapirummet. 

Winnicotts hållande fokuserar på närvaro (Winnicott, 1995). Detta hållande 

uttrycks genom den analytiska situationen, settingen, kontinuiteten, rummet och 

en närvarande terapeut, det man ofta kallar ramen i vid betydelse. Hållandet kan 

sägas beskriva terapeutens kamp för att skapa ett emotionellt skyddat utrymme för 

patienten, där han kan utveckla insikt, skyddat från omvärlden. Ett fungerande 

hållande har en viss statisk natur, den är konstant och finns nästan alltid där, som 

moderns omvårdnad (givet att terapeuten är ”good enough” i Winnicotts 

terminologi)  

Bions härbärgerande fokuserar på hur patienten processar outhärdliga känslor och 

vad som händer i patientens inre, när han är oförmögen att bearbeta affekter. 

Upplevelserna projiceras till terapeuten, som har en förmåga att avgifta detta 

emotionella material till en hanterbar form för patienten. Till skillnad från hållandet 

är härbärgerandet funktionellt, det uppträder så att säga vid behov, när 

projektionerna gör sig gällande (Slochower, 1996; Ogden, 2004). 

3 Tidigare forskning 

Begreppen härbärgerande och hållande förekommer mycket ofta i 

psykoterapeutisk litteratur. Denna genomgång av forskning och teoretiska bidrag 

kring begreppen har inte ambition om att vara komplett, utan ett försök på att 

visa bredden i teoriskapandet kring dessa begrepp. Ofta förekommer de utan att 

innebörden är klar för läsaren, och utan större åtskillnad. Trots omfattningen av 

referenser till hållande och härbärgerande i litteraturen har författaren inte hittat 

några jämförbara undersökningar, där man fokuserar på hur fenomenen gestaltas i 

kliniskt material.  

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Det har varit svårt att hitta empiriska studier som enbart fokuserar på begreppen 

hållande och härbärgerande. Några områden som erbjuder en hel del empiriska 

studier, där begreppen har en central funktion är anknytningsteori, affektteori och 

mentalisering. Studierna ligger relativt långt ifrån ansatsen i denna undersökning, 

eftersom de inte fokuserar på relationen mellan terapeut och patient och samtidigt 

skiljer på härbärgerande och hållande i det terapeutiska sammanhanget. Begreppen 
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särskiljs inte heller från anknytningens övriga beståndsdelar. En hållande och 

närvarande moder är en förutsättning för barnets anknytning. En moder som kan 

hjälpa sitt barn att uthärda outhärdliga känslor skapar också en trygg anknytning. 

Brister i hållande och härbärgerande påverkar anknytningen. I detta sammanhang, 

där hållande och härbärgerande som funktion står i fokus, bidrar dessa studier till 

förståelsen av att begreppen är relaterade till varandra, samtidigt som det är av 

stor vikt att klart definiera skillnaderna för att möjliggöra en analys med syfte att 

belysa ansatsen i denna studie. Detta samtidigt som den, till skillnad från en del av 

nedan nämnda studier, inte är ute efter att belysa kvalitén i hållande och 

härbärgerande i första hand.  

Inom anknytningsteorin finns en hel del empiriska studier av anknytningens 

kvalité. I det följande finns exempel på några som baserar sig på Ainsworth Strange 

Situation Test (Wallin, 2007, ss. 15-19). 

Denna typ av forskning har ofta fokuserat på vissa grupper av barn, och deras 

anknytning till modern, Macrae (2003) undersöker anknytningen hos blinda barn, 

Grossman et.al. (1981; 1989) har intresserat sig för anknytning hos exempelvis 

japaner och tyskar. Anknytningsmönster hos vuxna har undersökts empirisk i 

studier av bl.a. missbrukare (Rick, Vanheule, & Verhaeghe, 2009).  

Inom de närliggande områdena anknytningsteori, affektteori och mentalisering är 

Bions härbärgerandebegrepp centralt, om än i något modifierad form. Området 

bär prägel av både erfarenhetsbaserad och empirisk forskning (Wallin, 2007; 

Fonagy P. , 2007; Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2004; Rydén & Wallroth, 

2008; Fonagy P. , et al., 1995). Föräldrar kan härbärgera barnets affekter genom en 

affektiv kommunikation och därmed skapa en säker anknytning. I Fonagys begrepp 

Containment ingår en insikt från föräldrarnas sida om att barnet utgör en 

självständig varelse med ett eget inre som även har förmågan att läsa av föräldrarnas 

inre. Inom mentaliseringteorin ses Bions funktionella innebörd av tänkandet och 

härbärgerandet som föregångare. 

Det finns en rad studier av anknytningen i barndomen och dess effekt på den 

vuxnas anknytningsmönster. Fonagy et.al (1993a; 1993b) studerar betydelsen av 

föräldrarnas upplevda syn på den egna anknytningen i barndomen, satt i relation 

till deras barns trygga anknytning. Fonagy hittar en korrelation mellan föräldrarnas 

upplevelse av en otrygg anknytning, med en otrygg anknytning hos deras barn.  

Filipa de Castro (2007) är ett exempel på en empirisk studie av projektion. 

Författaren undersöker det hon kallar ”projektiva mödrars” effekt på barnens 

utveckling och koncentrationsförmåga. 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Den erfarenhetsbaserade forskningen som omnämns här har haft stor betydelse 

för att förstå härbärgerande och hållande som begrepp i denna undersökning. Den 

visar även det mångfald av olika tolkningar av dessa begrepp som förekommer i 

psykoanalytisk forskning. Även den erfarenhetsbaserade forskningen har dock 

haft mycket begränsat fokus på hur begreppen gestaltas i kliniska samtal. 

Thomas H Ogden (2004) lyfter fram hållande och härbärgerande som Winnicotts 

och Bions mest värdefulla bidrag till det psykoanalytiska tänkandet. Ogden hävdar 

att man genom att inte skilja begreppen åt, vilket är vanligt förekommande, 

förlorar de oberoende bidrag dessa begrepp ger till psykoterapeutiskt arbete. 
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Ogden går igenom båda begreppen och hittar viktiga skillnader mellan dem, som 

det antyds i titeln till artikeln On Holding and Containing, Being and Dreaming. 

Hållandet är ett varande och en kontinuerlig psykisk process. Härbärgerande är ett 

processande, en dynamisk känslomässig interaktion mellan terapeut och patient. 

Ogden använder sitt kliniska arbete för att illustrera sitt sätt att använda 

begreppen. 

N. Gregory Hamilton (1990) fokuserar på den projektiva identifikationen i 

härbärgerandefunktionen. Hamilton hävdar att patientens projektiva identifikation 

har ansetts vara det primära i härbärgerandefunktionen. Författaren lyfter i 

kontrast till detta fram vikten av terapeutens normala och nödvändiga projektiva 

identifikation som den viktigaste del av härbärgerandefunktionen. Det terapeuten 

återför till patienten är terapeutens projektiva identifikation.  

Robert Langs (1978b; 1978a; 1976) tankar om hållande och härbärgerande i 

kommunikationen har diskuterats tidigare i denna uppsats. Langs återkommer till 

kopplingen i en rad artiklar, där han även kopplar detta till Bions tankar om 

drömmandet.   

Dorit Szykerski (2010) har fokuserat på Bions härbärgerande i ett biografiskt och 

historiskt perspektiv. Bions teorier belyses ut ifrån hans traumatiska 

krigsupplevelser. Centralt i denna genomgång är perspektivet ”att tänka klart 

under artillerield”, att kunna härbärgera under starka projektioner och ångest från 

patienten. Michael Eigen (1985; 1981) fokuserar på Bions Kleinianska bakgrund, 

och erbjuder i likhet med Szykerski en utmärkt genomgång av Bions teorier. 

Joyce Anne Slochower (1996) lyfter fram hållandet som metod och pratar om den 

terapeutiskt hållande funktionen. Författaren beskriver en hållandets process där 

patienten regredierar till en beroendeposition. Patienten utvecklar förmåga till att 

tolerera en hållande miljö och ett självhållande. Författaren diskuterar sina tankar ut 

ifrån eget kliniskt material. Denna syn på hållande påminner mycket om Bions 

härbärgerandeprocess. 

Andrew Goodman (1995) ser Containing som ett välkänt och väletablerad 

psykoterapeutiskt begrepp. Han anser att begreppet har utformats genom viktiga 

bidrag från Racker, Winnicott och Bion. Författaren ser begreppet som 

terapeutens inre process där han känner av och reflekterar över hans affektiva 

upplevelse i förhållande till patienten under samtalet. 

David B. Feinsilver (1989) kommer i sin studie om terapeuten som 

övergångsobjekt, in på vad han kallar terapeutens ”ohärbärgerade” projektiva 

motöverföring. Författaren använder ett härbärgerandebegrepp som ligger mycket 

nära Bions, men har fokus på negativa objektidentifikationer och motstånd hos 

patienten. Författarens fokus på härbärgerandeprocessen begränsar sig till en 

diskussion om vad terapeutens ”ohärbärgerade motöverföring” kan bero på.  

4 Frågeställningar 

Winnicott och Bion beskriver två olika och ändå ganska besläktade begrepp 

hållande och härbärgerande. Syftet med denna studie är att undersöka vad som är 

utmärkande för hållande och härbärgerande i den kliniska situationen. 

 Hur kan begreppen hållande och härbärgerande gestalta sig i 

terapisituationen? 
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 Kan man särskilja dem från varandra, och i så fall på vilket sätt? 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Underlaget för undersökningen är kliniskt material från samtal genomförda av 4 

legitimerade psykoterapeuter eller psykologer från en BUP-mottagning inom 

Stockholms läns landsting. Det har varit en förutsättning att terapeuternas 

huvudsakliga arbetsuppgift är direkt relaterat till kliniskt arbete. Terapeuterna har 

genomfört 5 kliniska samtal med ungdomar i gymnasieålder. Av patienterna i 

undersökningen var 3 kvinnor och 1 man. Samtliga terapeuter var kvinnor. Av 

terapeuterna var 2 legitimerade psykoterapeuter, varav en med grundutbildning 

socionom, och en leg. Psykolog. Av de övriga var en leg. Psykolog, och en 

socionom med vidareutbildning Steg 1. 

En del av patienterna är under medicinering. De psykiatriska symptom som 

förekommer är trauma, depression, ångest, PTSD och självskadebeteende. 

5.2 Undersökningsmetod 

Studien är en kvalitativ undersökning som vilar på en fenomenologisk grund. 

Utgångspunkten för analysen har varit att försöka identifiera hur hållande och 

härbärgerande gestaltas i samtalen i undersökningen.  Fenomenologisk analys lägger 

fokus på en analys av det enskilda fallet. Detta har gett möjlighet att utgå från 

helheten i materialet, något som har varit betydelsefullt eftersom fenomenen i 

undersökningen uppträder i ett större sammanhang i det flöde som samtalet utgör. 

Tolkningen sker i ljuset av helhetsintrycket, samtidigt som detaljer och variationer 

i materialet vägs in. Varje samtal ses som en helhet och sammanfattas ut ifrån de 

teman som finns i analysen (Langemar, 2008, s. 125). Därefter har det gjorts en 

generell analys av samtliga fall i studien, för att få en bild av hur förekomsten av 

hållande och härbärgerande förhåller sig till varandra.  

Studien har även inslag av tematisk analys, då materialet har analyserats ut ifrån 

olika teoristyrda teman och nyckelord. Men till skillnad från ett tematiskt 

tillvägagångssätt har varje samtal konsoliderats för sig, innan jämförelsen med 

övriga samtal. 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Bandinspelningar av kliniska terapisessioner genomfördes under perioden juni till 

november 2011. Bandinspelningarna är terapisamtal som har lagts fritt upp till 

terapeuten att strukturera. I materialet är det mycket vanligt förekommande att 

terapeuten och patienterna avbryter varandra, pratar i munnen på varandra, och 

”fyller i” för varandra i en och samma mening. Det gör att varje samtal är ganska 

omfattande, ostrukturerat och komplext.  

Samtalen har transkriberats. Det förväntades att hållande och härbärgerande som 

fenomen i stor omfattning även uppträder i icke-verbal form. Pauser, suck med 

mera har markerats, eftersom de utgör viktiga aspekter för at få ett intryck av 
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kommunikationens icke-verbala delar. För ytterligare detaljer kring inspelning av 

samtal, samt en del ljudförbättrande åtgärder, se Bilaga 2. 

5.4 Bearbetningsmetoder 

I det följande redovisas analysens flöde samt vilka tema och nyckelord som ligger 

till grund för undersökningens resultat.  

 De inspelade samtalen transkriberades i så stor detalj som möjligt.  

 Den transkriberade texten lästes igenom i sin helhet för att skapa en 

överblick. 

 I texten markerades viktiga citat som stöd för utvalda nyckelord. 

 Nyckelorden och citaten sorterades utifrån teman inom ramen för varje 

samtal. 

 Varje samtal har avlyssnats på nytt. Överensstämmelse med bilden från 

genomläsningen har fastställts eller reviderats.  

 Ut ifrån en sammantagen bedömning har det fastställs med rimlig säkerhet 

att citaten har relevans utifrån tema och nyckelord. 

 Nyckelorden sammanställdes inom ramen för varje samtal 

 Resultatet har ställts samman inom ramen för varje samtal. 

 Resultatet har sammanställts ut ifrån samtliga samtal i analysen.  

Teman och nyckelord framstod tidigt som en konsekvens av frågeställningen samt 

Winnicott, Bion och Langs teorier. Teman är de tre begrepp som framkommer i 

den teoretiska genomgången; hållande, härbärgerande och kommunikationsfält. 

Ut ifrån teorin kan det förväntas att teman i analysen är av delvis överlappande 

natur. Hållande kan förväntas prägla samtalet som helhet, medan härbärgerande 

kan förväntas uppträda ibland. 

Kommunikation finns hela tiden i samtalet, men kan variera av natur enligt Langs. 

I denna studie är ansatsen att identifiera det fält som kan sägas vara utmärkande 

för samtalet i sin helhet.  

5.4.1 Tema Hållande 

Nyckelord Setting: 

Under detta nyckelord har ramen i form av de mer konkreta förutsättningarna 

utvärderats i samtalet. Dessa har två delar: 

1. Ramen i form av tid 

a. Samtalet föregick i ett terapirum 

b. Förbokad tid 

c. Samtalslängd 

d. Avvikelse från 45 minuter 

e. Återbesök (nästa samtalstid) bekräftas 

2. Samtalets inledning och avslutning 

a. Citat som markerar inledning i samtalet 

b. Citat som markerar avslutning av samtalet.  

Några kommentarer kring samtalets inledning, avslut och samtalet längd: 
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 Inledning: Med inledning menas en inledande dialog, som markerar 

starten av samtalet. I och med att samtalet inleds innan bandspelaren går 

igång, har inte omfattningen av denna dialog beaktats, eftersom innehållet 

i dialogen innan inspelningen är okänt. 

 Förbokat tid: I detta ingår att samtalet varit förbokat, samt att det ingår i 

en pågående serie av terapeutiska samtal. 

 Avslut: Detta utgår från terapeutens första identifierbara initiativ till avslut, 

samt längden på avlutningen i minuter och sekunder 

 Samtalslängd: Skall vara 45 minuter. Det har räknats ut ifrån den inspelade 

längden. Dialogen innan inspelningen har inte beaktats.  

Nyckelord Närvarande terapeut 

Detta nyckelord har hanterats med fokus på terapeutens förhållningssätt. En 

bedömning har gjorts av om man rimligtvis kan se att förhållningssättet bär prägel 

av närvaro. Denna närvaro kan exemplifieras med ord som ödmjukhet, 

följsamhet, respekt, empati och omvårdande. 

5.4.2 Tema Härbärgerande 

Temat härbärgerande består av två olika delar som båda sammanfattas under 

nyckelordet härbärgerande. En del som uttrycker ett outhärdligt innehåll, och en del, 

reintrojektionen, som innebär ett begripliggörande av innehållet. De är båda delar av 

en process. Teorin ger inga anvisningar om hur långt denna process sträcker sig i 

tid. För att göra det möjligt att identifiera härbärgerandeprocessen i denna 

undersökning har det förutsatts att den förekommer i ett tydligt och relativt 

kortvarigt sammanhang där båda elementen går att identifiera. 

De emotionella upplevelser som har identifierats i undersökningsmaterialet (β-

element) är exempel som kan beskrivas med ord som besvikelse, sorg, skuld, 

skam, ångest, ilska, hat, rädsla, förintelse, längtan. Det går inte att se β-elementens 

innehåll direkt, utan bara hur de förmedlas, dvs. indirekt. Det som betecknas β-

element i materialet är därför en observation av att något outhärdligt och för 

patienten okontrollerbart sannolikt har uppenbarat sig.  

Den andra delen av det som har identifierats är om det rimligtvis kan hävdas att 

terapeuten gör det obegripliga begripligt. Detta sker genom att terapeuten 

förmedlar en identifierbar reflektion kring det innehåll som identifierats som ett 

möjligt outhärdligt innehåll. Denna reflektion framstår som en möjlig bearbetad 

version av det outhärdliga.  

5.4.3 Tema Kommunikationsfält 

Under detta tema bedöms vilket kommunikationsfält som kan sägas utmärka 

respektive samtal i sin helhet, ut ifrån utmärkande drag i kommunikationen. 

Analysen utgår ifrån patientens sätt att kommunicera. Ut ifrån teorin är ett 

utmärkande drag projektiv identifikation. Projektiv identifikation är en 

psykologisk process mellan två individer där en person söker att förlägga sina egna 

outhärdliga känslor till någon annan. Omedvetet är detta ett försvar för att slippa 

att hantera dessa outhärdliga känslor i det egna psyket. Det innebär stora 

empiriska och metodologiska utmaningar att fastställa att projektiv identifikation 
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har skett i ett kliniskt material. Denna uppsats har därför fokuserat på att 

identifiera Typ B fältets övriga karaktärsdrag.  

Kommunikationsfält: Utmärkande drag i kommunikationen: 

Typ A fält  Patienten tolererar ångest 

 Symbolrikedom 

 Tydlighet i språket 

 Tolkningar 

 Fri association i verbal form 

 Patienten har fantasi för att förstå terapeutens tolkningar 

Typ B fält  Låg ångesttolerans  

 Otydligt språk 

 Få bilder och fantasi 

 Terapeutens tolkningar bekräftas sällan 

Typ C fält  Förstöra meningsfullhet 

 Negativt syfte 

 Avvisande 

 Undvikande 

 Mycket destruktivitet 

 Kaos 

 Förvirring 

5.5 Genomförande 

Chefen för den utvalda BUP-mottagningen tog del av planeringen och gav sitt 

godkännande. Undersökningen presenterades för 10 intresserade terapeuter, som 

sedan valde ut potentiella patienter. Patienterna tillfrågades om att delta. Detta 

skedde med ett enkelt informationsbrev (Bilaga 1), och varje terapeut och patient 

tilldelades ett löpenummer med formatet L[Terapeut nummer][patient nummer]-

[samtal nummer]  

Därefter följdes intresset upp med direktkontakt med de intresserade 

psykoterapeuterna, för att gå igenom teknikaliteter och frågor. Terapeuter och 

patienter fick ta del av samma information om undersökningens syfte och 

sekretessfrågor. Terapeuterna hade full frihet i val av patienter, och ansvar för att 

inhämta och dokumentera patientens samtycke. Terapeuten behöll den del av 

formuläret som kan kopplas till individen (nedersta del av Bilaga 1, s. 29). Den 

övre delen av formuläret refererar enbart till ett löpenummer, och dokumenterar 

patientens medgivande utan att kunna kopplas till vem det är.  

Terapeuterna fick låna inspelningsutrustning och genomförde sina kliniska 

sessioner. Samtalen genomfördes i samma rum och i övrigt i största möjliga mån 

på samma sätt som vanligt. Varje samtal följs av ett löpenummer identisk med det 

som tilldelats i informationsbrevet till deltagarna. 

5.6 Forskningsetiska frågeställningar 

Den aktuella undersökningen följer de forskningsetiska regler som är antagna i 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (Sveriges Riksdag, 

2003:460). 
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Forskningen inom ramen för denna uppsats omfattas av denna lag, eftersom den 

berör känsliga personuppgifter ($3 pkt 1). Stor vikt har lagts vid lagens krav om 

information och samtycke.  

Informationen till deltagarna har dokumenterats i Bilaga 1. Samtycke har 

inhämtats från samtliga deltagare och dokumenterats, enligt Bilaga 1. 

Konfidentialitet och anonymitet kring personuppgifter och information har 

säkrats genom att inspelning och utskrifter förvarats åtskilda från varandra och i 

krypterad form. Namn och personuppgifter på patienterna har inte behövts, och 

har inte förmedlats vidare av terapeuterna. Även terapeuternas anonymitet har 

säkerställts. I den mån personlig information förekommer har den kodats om i 

transkriberingarna. Alla namn är fiktiva. Detta medför att ingen information kan 

lämnas ut som kan kopplas till en viss person. Både terapeut och samtal har 

tilldelats löpenummer för att säkerställa anonymitet. Det insamlade materialet har 

enbart används för denna undersökning. Rådata kommer att finnas till hands för 

handledare, examinator och opponent fram till dess att uppsatsen blivit granskad 

och godkänd.  

6 Resultat 

I det följande redovisas och ges exempel på hur härbärgerande och hållande 

gestaltas i undersökningsmaterialet. I genomgången av citat från grundmaterialet 

och kommentarer till dessa kommer orden terapeut och patient att förkortas till 

TP respektive Pat. 

6.1 Tema Hållande 

I samtliga samtal bedöms en hållande terapeut vara ett utmärkande drag enligt 

sammanfattningen av nyckelorden Setting (avsnitt 6.1.1) och Närvarande terapeut 

(avsnitt 6.1.2). 

6.1.1 Nyckelord Setting 

Löpe-

nummer 

Terapi-

rum 

Förbokad 

tid 

Längd 

(min:sek) 

Avvik-

else 

(min) 

Avslut 

börjar 

(min:sek) 

Avslut 

Längd 

(min:sek) 

Åter-

besök 

be-

kräftas 

L11-1 Ja Ja 48m 50s +4 47m 30s 1m 20s Ja 

L21-1 Ja Ja 40m 15s -5 38m 20s 55s Ja 

L31-1 Ja Ja 44m 35s -1 39m 15s 5m 20s Ja 

L71-1 Ja Ja 39m 40s -5 38m 45s 55s Ja 

L71-2 Ja Ja 49m 5s +4 46m 5s 3m Ja 

 

Terapirum och förbokat tid: 
Samtliga samtal uppfyller kravet på att ha genomförts i ett terapirum reserverat 

och inrett för syftet. Alla samtal har varit förbokade och ingått i en pågående 

terapi. Kriteriet för terapirum och förbokad tid anses vara uppfylld i samtliga samtal. 
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Längd, avvikelse och bekräftelse av nästa tid: 
Smärre avvikelser har förekommit i längden på samtalen, men dessa har inte 

bedömts signifikanta. Det finns en odokumenterad dialog i början på varje samtal. 

Dennas längd är inte fastställd. Två samtal, L21-1 och L71-1, var 5 minuter 

kortare än 45 minuter. Ett samtal, L31-1, avvek med -1 minut från 45 minuter.  

Dessa avvikelser kan mycket väl förklaras med en inledande odokumenterad 

dialog, eller att patienten har kommit sent. L21-1, L31-1 och L71-1 bedöms uppfylla 

kriteriet för att hålla samtalets längd. 

Två samtal går över tiden med 4 minuter. L11-1 och L71-2 bedöms inte fylla kriteriet 

för att hålla samtalets längd. 

Samtliga samtal uppfyller kriteriet att bekräfta återbesök (nästa samtalstid). 

Avslut: 
Variationerna i avslutets längd är ganska stor. Det längsta avslutet var över 5 

minuter långt, medan det kortaste var på 55 sekunder. Eftersom syftet i denna 

undersökning inte har varit att bedöma betydelsen av korta eller långa avslut, 

bedöms samtliga samtal innehålla ett avslut enligt uppsatta kriterier. 

Setting: 
Betydelsen av att L11-1 och L71-2 går över tiden bedöms påverka settingen 

minimalt. Övriga kriterier anses vara uppfyllda för samtliga samtal.  

Sammantaget bedöms samtliga samtal i undersökningen uppfylla kriterierna för en fungerande 

setting. 

6.1.2 Nyckelord Närvarande terapeut 

L11-1 
Samtalet är präglat av ett följsamt och omvårdande förhållningssätt, vilket ger en 

känsla av trygghet och öppenhet. Terapeuten har mycket tålamod. I det följande 

berättar Pat om hur Pat hanterar ”deppighetskänslor”. TP är bekräftande, 

omvårdande, följsam och empatisk: 

Pat: Jag tror att många som är deppiga kanske sitter och..  JAHAPP! (rör kroppen hörbart) 

(TP: mm) liksom – sån är ju inte jag. Jag försöker ju pressa mig själv så långt det går. 

TP: Absolut. Och det där är ju en balansgång för risken är att det går åt det andra hållet 

också att man inte lyssnar på kroppens signaler. För det kroppen ändå signalerar med 

håglösheten är att du skall ta det lugnt. (Pat: svagt: m) att du faktiskt behöver vila. Så, för 

sorg det tar ju på – kroppen (Pat svagt: det gör det) ja… så att det är jättesvårt […] 

Pat: Ja det är svårt att hitta rätt balans… det är det 

TP: men hur går det med träningen[…]? 

Pat: Klättring kör jag på, jag går mycket […] (TP: Ja)- men det funkar väl lika bra […] 

TP: Absolut 

L21-1 
Terapeuten har ett omvårdande och lyhört förhållningssätt. Det finns en 

följsamhet i dialogen. Terapeuten visar empati och är utforskande kring patientens 

upplevelse i möjliga svåra situationer. I det följande pratar Pat och TP om att Pat 

inte var närvarande vid mammas bröllop. TP är följsam, lyhörd, utforskande, 

empatisk: 
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TP: Nej men dom gifte sig i Sverige. 

Pat: Ja i Sverige, ja (TP: ja mm) Jag var i [hemland] (fniss) (TP: mm) så dom var här. 

TP: mm (paus) Visste du om det i förväg? 

Pat: Jo. (TP: Ja) Dom ringde och berättade (TP: mm) (Pat småskrattar) 

TP: (lång paus) mm. (paus) har du sett kort från bröllopet? 

Pat: Jo (TP: mm) Jo, alltså hon har inte… 

TP: Inte en sån där stor vit klänning (Pat: Nej) Nej.. 

Pat: det är sån vanligt 

TP: Ja, bare lite finare kanske 

Pat: Ja (båda småskrattar) 

L31-1 
Terapeuten har ett empatiskt och följsamt förhållningssätt med fokus på 

kontinuitet under samtalet. Terapeuten är utforskande kring patientens affekter. I 

det följande pratar terapeuten och patienten om familjeträffar där det ofta blir 

bråk. Terapeuten är utforskande, empatisk, följsam och bekräftande.  

TP: Det där med middagar har du lyft fram som något som du ändå tycker är trevligt i 

din familj […], men hur tänker du, tänker du att det ska bli något bråk? 

Pat: Ja jag vet att det kommer att bli så  

TP: Du vet att det kommer att bli så, är du säker på det? 

Pat avbryter: Ja det är jag säker på - för det blev mellan mig och min bror på min systers 

födelsedag när vi hade.. så att.. 

TP: Vad bråkade ni om då? 

Pat: Jag kommer inte ihåg men det var allting han hur han säger saker och han ska alltid 

ha rätt och allting så där å och jag vet inte och säger till om å göra saker och nä… nej jag 

orkar inte 

TP: Blir det öppet bråk så ni grälar? 

Pat: Ja… ja. Och då gick jag där ifrån och så 

L71-1 
Terapeuten förhåller sig uppmuntrande och omvårdande i samtalet. Terapeuten 

inväntar patienten. Terapeuten visar empati och är utforskande kring patientens 

upplevelse. Terapeutens röstläge är utpräglat lugnt. I det följande pratar 

terapeuten och patienten om slutresultatet inför gymnasiet. Terapeuten är 

utforskande, omvårdande följsam, empatisk: 

TP: Ja du satt sent på kvällarna sa du 

Pat: Mm 

TP: Så du lyckades jobba in en hel del då 

Pat: Ja (paus) jag har inga IG-n och så 

TP: Mm, (svagt) vad bra (paus) så då borde det ju kännas bra egentligen – eller lite bättre 

i alla fall att veta 

Pat överlappande med TP efter ordet ”bättre”, ivrig: mm det tycker jag också 

TP: Men det gjorde inte det? 

Pat: neej… 

TP: (mjukt) Mm 

Pat: Eller det kändes bättre den veckan 

TP: OK… så du kunde njuta av det i alla fall en stund så… 
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L71-2 
Detta är samma terapeut och patient som i L71-1, nästföljande samtal. Terapeuten 

förhåller sig uppmuntrande, omvårdande och empatisk i samtalet. I detta samtal 

framstår terapeuten som något mera utforskande kring patientens upplevelse av 

relationer. I det följande pratar terapeuten och patienten om hur man påverkas av 

andra. Terapeuten är omvårdande, bekräftande, empatisk: 

TP: så det blir något samspel ändå låter ju som - att läraren verkar ointresserad och trött 

då blir du också trött och ointresserad? 

Pat: ja, (fniss) fast typ vissa är ju bara likgiltiga inte så här - visar att de är ointresserade 

eller någonting utan gör sitt jobb liksom (TP: hm) men - jag vet inte, jag blir, jag typ fick 

en ny som var sådär som var helt överglad hela tiden å sådär, (härmar lärarens röst mjuk ton:) 

”och nu gör vi det här å nu har gjort en plan för dig” å vi har ju aldrig haft någon plan i 

en så helt fattig kommunal skola, (fniss) men å så kom hon där, å så jätte gullig, å typ blir 

jag jätte motiverad i hennes ämne 

TP: hm så du påverkas ganska mycket av lärarens (Pat: ja) sätt att vara och bemöta dig - 

och, hur du förhåller dig också till ämnet låter det som(Pat: ja) och det kan vara bra att 

veta att det är så för dig att du påverkas av det 

Pat: ja fast jag vet inte vad jag ska göra åt saker jag är ointresserad(TP: nä) av och 

omotiverad (TP: ja) av. 

Sammantagen bedömning 
Ett närvarande förhållningssätt kunde urskiljas i samtliga samtal.  Samtliga samtal 

är i varierande grad präglade av en lyhördhet, ödmjukhet, följsamhet, empati och 

omvårdande i terapeutens arbetssätt. 

Samtliga samtal i undersökningen bär prägel av en närvarande terapeut. 

6.2 Tema Härbärgerande 

6.2.1 Nyckelord Härbärgerande 

L11-1 
Inga exempel på en härbärgerandeprocess har kunnat identifieras i analysen. 

Slutsatsen är att härbärgerande inte kan sägas vara ett utmärkande drag i samtalet. 

L21-1 
Inga exempel på en härbärgerandeprocess har kunnat identifieras i analysen. 

Slutsatsen är att härbärgerande inte kan sägas vara ett utmärkande drag i samtalet. 

L31-1 
Patienten har nyligen gjort ett suicidförsök och förmedlar starka känslor av 

hopplöshet. Patienten har ambivalenta känslor till nära och andra i sin omgivning. 

Terapeuten tolkar och ger mening i patientens kaotiska affekter.  

I det följande pratar terapeut och patient om självmordsförsöket. Samtalet 

kommer in på den konkreta händelsen, hur mamman avvärjde försöket och 

mammans reaktion. Patienten förmedlar hur okontrollerbart det blir när hon i 

affekt inte kan ta emot mamma. Det finns inslag av många starka känslor, bl.a. 

kärlek och hat, skuld och skam. Slutsatsen är att härbärgerandeprocessen förekommer i 

samtalet: 
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Pat: Då kom hon in för hon tänkte - varför sitter hon [Pat] där så länge, så då kom hon in 

och såg, och tog den [kniven] ifrån mig och började krama mig och […] så tvingade hon 

sig själv å sova i min säng. 

TP: hur var det när mamma kom och kramade dig då? (paus) […] kändes det som det 

blev någon skön känsla, att du kunde slappna av?  

Pat: Ja lite 

TP: hm så det var skönt! - men sen tvingade hon sig? 

Pat (avbryter): eller hon – […] ”får jag sova i ditt rum?”  Jag: ”vad ja, jag bryr mig inte”.  

Men jag ville att hon skulle göra det 

TP: Du ville (!) att mamma skulle 

Pat (avbryter): men, men jag kommer inte säga det [anm. till mamma][…] ja eller så […] 

ville hon inte att jag skulle göra någonting [anm. med kniven] 

TP: du tänker inte att hon just ville det för att hjälpa - att hon ville vara mamma […]  

Pat (avbryter): jo, men jag […] menar att hon inte såg att jag ville det. Det tror jag inte att 

hon gjorde… 

TP: hon såg inte att du ville (Pat: nej) nej du visade i alla fall inte vad du kände för 

mamma (Pat: nej) för du var lite […] kort med mamma. […] Du vill inte visa för mamma 

att du behöver henne ibland 

Pat: nej […] 

TP: men handlar det om att du faktisk också var väldigt arg? Att det var många känslor 

inom dig - att det blir svårt att känna efter vad man känner? 

Pat: Ja […] 

[anm. Pat och TP återkommer till ämnet senare i samtalet, och berör att det gått en tid sedan Pat och 

mamman pratat om suicidförsöket] 

TP: Har mamma och du kunnat prata nu när det är lite mer lugn om det där med 

kniven[…] 

Pat: Vi pratade den kvällen men jag antar att vi kommer att få prata nu när jag är hemma 

TP (lugn röst): vill du det? 

Pat: neej… Jag tycker inte om att prata om sådant för hon börjar alltid gråta […] hon ser 

såhär ledsen ut och allting är mitt fel och jag tycker inte om det […] 

TP: så hon lägger skulden på sig själv? 

Pat: och jag tycker inte om när hon gör så 

TP: det blir jobbigt för dig då 

Pat: mm  

TP: […] då blir mamma svag (Pat: mm) i sådana ögonblick och då blir det jobbigt för dig 

(Pat: mm) för du vill att din mamma ska vara stark (Pat: mm) […], hon ska vara stadig, 

så att hon ser att det blir skört för dig så att säga.  

L71-1 
Patienten förmedlar i samtalet starka och ambivalenta känslor. Patienten har svårt 

att reflektera, känner sig osäker och tveksam.  

I det följande pratar Pat och TP om hur ilska och ledsamhet går hand i hand. Pat 

uttrycker att hon har dessa känslor under kontroll, men deras betydelse verkar 

vara otydligt för pat. TP tolkar att kontrollen innebär att stänga av och förtränga 

sina känslor. Slutsatsen är att härbärgerandeprocessen förekommer i samtalet: 

TP: När du känner att du blir arg på Anna för att hon inte ger dig tid... vad gör du då? 

Pat (paus): ja... (fniss) blir arg på allt (fniss)... och ledsen över allt 

TP: Blir det så att du småpyser till alla och fräser åt dem […]? 
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Pat: Nej, oftast […] så är jag väl ensam... men jag kontrollerar mina känslor ganska bra så 

jag - jag är väl inte… oftast så är jag inte så där otrevlig mot folk för att jag är arg […]. 

Eller - jag försöker att inte vara det. 

TP: Så du tar inte ut det utan du stoppar in det någonstans […]. Och [du] stänger av 

liksom. 

Pat (paus): Ja 

L71-2 
Detta är det påföljande samtalet med samma TP och Pat som 71-1. Patienten 

förmedlar i samtalet starka och ambivalenta känslor. Patienten har svårt att 

reflektera, känner sig osäker och tveksam TP tolkar genom att uppmärksamma 

betydelsen av känslor.  

I det följande samtalar TP och Pat om Pats reaktion när hon blir arg på mamma. 

Pat uttrycker att hennes känsla av ilska inte står i proportion till händelsen som 

har orsakat ilskan. Samtidigt stannar ilskan inom Pat och kommer inte till uttryck. 

Det verkar finnas inslag av rädsla inför att visa ilska. TP tolkar att förträngningen 

av känslorna kan leda till värdelöshetskänslor Slutsatsen är att härbärgerandeprocessen 

förekommer i samtalet: 

TP: Så det [är] inte något speciellt som händer eller som hon gör eller? 

Pat: Jo - men det inget jag borde få så stark reaktion till 

TP: […] Det är mer så att reaktionen blir starkare än vad du tänker att den […] borde 

vara? 

Pat: mm 

TP: Kan du komma på någon gång som du har blivit sådär jätte arg och tänkt att det här 

stämmer inte? 

Pat: Nej […] det är därför det så svårt att tänka på vad det är som sätter igång det […]  

TP: Vet [Anna] om att du blir arg?  

Pat: Nej 

TP: Du säger att du blir det inombords? 

Pat (fnissar): Ja. Men Anna hon vet ju att det är så omotiverad, för hon vill ju alltid väl 

och hon är aldrig så där otrevlig […] 

TP: Så det är så du tänker, att ilskan är inte egentligen mot henne utan det är - din ilska 

[…]att bära på nåt sätt? 

Pat: Ja  

TP: Det är ett väldigt stort ansvar du tar egentligen för din känsla låter det som? 

Pat: Nej (fniss) - vad då ansvar!? Jag bara håller i mig! 

TP (avbryter): Ja just därför, för jag undrar… […] hur kan man visa ilskan? […] 

Pat (fniss): Jag visar aldrig det på riktigt (fniss) […] har inte gjort det sen jag var liten […]. 

TP: För risken är [att] när man håller [det] inom sig, då blir det lätt att det riktas inåt. 

[…]Och [då] kan [det] bli till värdelöshetskänslor. […] eller, ”är det mig det är fel på? - jag 

duger inte!” 

Härbärgerande, sammantagen bedömning 
Härbärgerandeprocessen kunde urskiljas i 3 av 5 samtal i undersökningen.  

6.3 Tema Kommunikationsfält 

L11-1 
Ett starkt drag i kommunikationen i samtalet är kaos, förvirring och destruktivitet. 

Detta präglar stora delar av samtalet. I det följande samtalar TP och Pat om 
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måendet just nu. Pat. uttrycker sig på ett förvirrat och kaotiskt sätt, med 

aggressiva inslag. Det blir mycket svårt för TP att bibehålla en konstruktiv 

kommunikation och tänka klart. Samtalet utmärks av Typ C fält: 

Pat: Jag känner mig ju… Det blir fan mig bara värre känns det som (paus). (TP svagt: 

jah) Men jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bryr mig inte heller egentligen, som i dag, i 

dag kunde jag inte ens fokusera i skolan (TP: Okej) Vi är där igen liksom – (TP: Jah) på 

den rutan (TP: Jah) då blir man bara… 

TP: vad är det som händer med dig då i skolan? 

Pat: Nej men det e – det e bara så här jag sitter liksom, det funkar inte i huvudet på mig – 

det står still 

TP: Det står st.. det är inte så att du tänker på en massa saker (Pat: nej) utan det står still. 

Pat: Ja, det finns inga varför liksom – håglöshet kanske är rätta ordet 

TP: mm – hur funk.. (Pat: Ja?) Ja 

Pat: Ja! Fråga! 

TP: Nej jag undrade - hur funkar sömnen? 

L21-1 
Över lag förmedlas mycket lite i samtalet. Patienten avvisar TPs försök till en 

öppnare kommunikation. Man måste ta hänsyn till att språket inte behärskas, 

vilket gör detta samtal svårare att bedöma. I det följande försöker TP att prata 

med Pat om dennes hemstad. Samtalet utmärks av Typ C fält: 

TP: (Paus) Var det i huvudstaden ni bodde? 

Pat: Jo, [huvudstadens namn] 

TP: Ja just det. (lång paus). Minns du hur det var när du bodde där? 

Pat: Jo det var bra? 

TP: Ja, men var du ute och lekte eller? 

Pat: Jo, med kompisar… 

TP: Du hade kompisar där? 

Pat: Ja. (TP: mm) Jag var ute och lekte typ… 

L31-1 
Patientens kommunikation förmedlar en låg ångesttolerans och få bilder och 

fantasier. Terapeuten bekräftas sällan. I det följande pratar TP och Pat om Pats 

bror, som hon inte gillar. Pat har ett otydligt språk. L31-1 utmärks av Typ B fält. 

TP: Men tror du han gillar dig? 

Pat: nej han bara… 

TP: han söker kontakt eller? 

Pat: jag vet inte! 

TP: jag får liksom ingen bild av hur han är.. 

Pat: nej jag tycker inte om honom alls så att… 

TP: nej det har jag förstått, men det är svårt att få någon bild av hur han är. 

Pat: nä men jag menar… han finns bara där på något vis […] jag fattar inte […] han har 

aldrig varit med oss förut så jag vet inte varför han är där nu. 

TP: Har du frågat din mamma vad det är? 

Pat: nä men hon - ”han mår dåligt och sådant” 

TP: okey det är så 

Pat: men jag tycker ändå - han är 27 och har inte gjort någonting! 
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L71-1 
Patientens kommunikation förmedlar en låg ångesttolerans med ett otydligt språk.  

I det följande pratar TP och Pat om att hon tycker att mamma inte ser henne.  

L71-1 utmärks av Typ B fält. 

TP: På vilket sätt inte ser dig? 

Pat: Nej men alltså. Det är ganska mycket drama med alla andra syskon och så är hon 

mitt uppe i det eller mitt uppe i något annat.. […] och så blir jag lite åt sidan (Fniss) eller 

[…] eh… 

TP: Är det det här att du skall få lite egen tid med henne?  

Pat: Ja, det också, eller ja - det 

TP: Eller vad önskar du liksom att hon skall göra? 

Pat: jo, men det… och sen ibland så bara... nej jag vet inte… (fniss) 

L71-2 
Detta är det andra samtalet i denna undersökning med denna pat. Patientens 

kommunikation förmedlar en låg ångesttolerans med ett otydligt språk. I det 

följande pratar TP och Pat om val av inriktning inför framtiden.  L71-2 utmärks av 

Typ B fält. 

TP: Vad är det du hoppas på då i framtiden? När du väljer, har du någon tanke […] vad 

du vill göra framåt? 

Pat (suckar): Alltså, det känns långt borta och jag vet inte om jag kommer så här - å bli 

lite skoltrött på gymnasiet - som jag har blivit i högstadiet. Så jag vet inte – men - typ 

marknadsföring. 

TP: På vilket sätt skulle du använda marknadsföring? 

Pat: Nej, men så här (paus) 

TP: Det är så vitt begrepp… 

Pat: Ja (fniss), precis. Men alltså typ - för å påverka dem som ser på den här skylten eller 

någonting, så ska man göra så – så. Tycker jag är intressant.  

TP: mm - man kan styra lite.  

Pat: Ja (fniss). Men det är inte för att jag har så mycket kontrollbehov eller någonting. 

Utan för att jag tycker verkar intressant (fniss). 

Kommunikationsfält, sammantagen bedömning 
Kommunikationsfält Typ B var utmärkande i 3 av 5 samtal i undersökningen. De 

övriga 2 samtalen utmärktes av Typ C. Inga samtal med utmärkande drag av Typ 

A identifierades i undersökningen.  

6.4 Sammanfattning resultat 

I det empiriska materialet har det framkommit exempel på hur hållande gestaltas 

genom en närvarande terapeut i en fungerande setting. Det har även framkommit 

exempel på hur härbärgerandeprocessen kan gestaltas. Kommunikationsfältet 

verkar ha betydelse för när härbärgerandeprocessen förekommer. Hållandet har 

visat sig vara ett mera konstant förekommande fenomen i materialet, oavsett 

kommunikationsfält. Hållande kan också sägas förekomma även när 

härbärgerandeprocessen uppträder.  

Utmärkande 

drag 

Löpenummer 

Hållande Härbärgerande Kommunikationsfält 
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L11-1 Ja Nej Typ C 

L21-1 Ja Nej Typ C 

L31-1 Ja Ja Typ B 

L71-1 Ja Ja Typ B 

L71-2 Ja Ja Typ B 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie är ett försök att identifiera förekomsten av grundläggande teoretisk 

styrda fenomen i ett psykoterapeutiskt samtal. En inspirationskälla till att utforma 

metoden har varit målsättningen att låta problemet forma metoden (Wedin & 

Sandell, 1995, s. 135). Detta ledde till kombinationen av ett tematiskt och 

fenomenologiskt tillvägagångssätt. 

Grundmaterialet har varit en oerhörd källa, som verkligen har präglats av att vara 

just ett råmaterial - totalt obearbetat och ostrukturerat - direkt från källan så att 

säga. Materialets intima karaktär har samtidigt bjudit in till en mycket varsam och 

respektfull hantering. Det har varit en stor möjlighet att studera dessa fenomen 

där det faktiskt händer. Samtidigt har detta medfört att materialet i sitt innehåll 

inte har selekterats ut ifrån att belysa vissa perspektiv, som man kan göra 

exempelvis genom intervjuer. Materialet innehåller alltså all information som 

tänkas kan, utan att på något sätt vara riktat mot denna uppsats frågeställning.  

Vid analysen har det ofta uppstått mönster i materialet ut ifrån frågeställningen. 

Detta mönster har varit särskilt svårt att återge när det gäller 

härbärgerandeprocessen, då den ofta har kunnat anas som en längre process än 

vad som har illustrerats genom citaten. 

Undersökningens grundmaterial är begränsat både till antalet och till målgrupp. 

Det finns en ensidighet vad gäller ålder och kön, vilket öppnar för att urvalet kan 

påverka resultatet på ett oönskat sätt. Medicinering och patienternas ålder kan ha 

haft betydelse för exempelvis hur kommunikationen uppträder. En ungdomlig 

attityd och föränderlighet, sociala faktorer, kön etc. kan ha betydelse för hur 

fenomenen i analysen uppfattas och uppträder och påverka validiteten i 

undersökningen. 

Material har samlats in på författarens arbetsplats. En nackdel med att genomföra 

undersökningen bland egna kollegor är att det medför en risk för att man har en 

för nära relation till undersökningsdeltagarna. En fördel med närheten har varit att 

det var möjligt att tillgodose det behov av stöd som terapeuterna uttryckte inför 

val av patienter och inspelningar av samtal. För närmare detaljer kring detta se 

Bilaga 3: Bakgrund kring val av metod, urval och genomförande 

Bandspelare i rummet har påverkat både terapeuter och patienter i 

undersökningen. Graden av påverkan går inte att bedöma, men den har kunnat 

observeras i materialet. I L11-1 kommenteras bandspelaren mitt under samtalet. 

Terapeuten verkar ha känt av att patienten under en tid har varit obekväm i 

samtalet, och frågar om det beror på inspelningen. Patienten svarar att den inte 

spelar någon roll. Patienten och terapeuten har en kort dialog om bandspelaren 
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faktiskt fungerar. Patienten bekräftar kort att han har sett att det rör sig på 

skärmen, och samtalet fortsätter. 

Birdwhistell (1970) hävdar att enbart ca 30 % av kommunikationen mellan 

människor utgörs av det verbala inklusive röstläge. Kroppsspråket står alltså för 

en avsevärt stor del. Oavsätt hur man ställer sig till dessa procentsatser kan man 

utgå från att kroppsspråket har stor betydelse även i terapirummet. Detta skulle 

tala för att videofilma terapisamtalen, även om detta innebär ett större intrång i 

terapirummet än en bandspelare. Något som talar emot att detta är nödvändigt är 

att både härbärgerande och hållande har varit möjliga att observera utan 

videoinspelning. I denna undersökning har rösten tillagts betydelse för att 

identifiera fenomenen.  

En faktor som kan ha haft betydelse i inspelningarna är att terapeuterna har 

förstått att man undersöker hållande och härbärgerande Detta kan ha påverkat 

deras prestation. Terapeuternas teoretiska inriktning har inte beaktats vare sig i 

urvalet eller vid analysen av materialet. Man kan tänka sig att terapeuternas 

teoretiska inriktning påverkar deras arbetssätt. Tolkningar kan exempelvis 

förväntas förekomma oftare i ett Kleinianskt arbetssätt, vilket troligen skulle 

medföra flera exempel på härbärgerande i materialet från ett sådant samtal. I detta 

sammanhang påverkar det valididen i resultatet. Det utgör en möjlig alternativ 

förklaring till varför härbärgerande förekommer mer i vissa samtal i 

undersökningen. 

Analysen i denna text bygger på en tolkning av grundmaterialet. Detta förutsätter 

att tolkningarna har varit objektiva, vilket aldrig är helt möjligt att uppnå. 

Resultatet är präglat av författarens uppfattning av begreppen samt av hur de har 

gestaltat sig i det kliniska materialet. Detta påverkar självfallet undersökningens 

validitet. För att öka validiteten bör man vara flera oberoende bedömare av 

materialet. Bedömaröverensstämmelse (Langemar, 2008, ss. 108, 204) ökar 

sannolikheten för en bättre validitet i bedömningen av materialet. Detta har dock 

inte varit möjligt inom ramen av denna uppsats. Langemar pekar även på vissa 

risker med flera bedömare, alla har olika perspektiv på materialet, och resultatet 

kan påverkas av detta. 

Härbärgerandeprocessen innehåller led som ej går att observera direkt, utan 

enbart indirekt. β-elementen går inte att observera, utan man får indikationer om 

deras existens i kommunikationen med terapeuten. Man kan ana att terapeuten tar 

emot outhärdligt innehåll från patienten, men man kan inte observera vart det 

omedelbart tar vägen. Omvandlingen från beta till alfa är en process i terapeutens 

inre. Den är osynlig i ett empiriskt material baserat på inspelade kliniska samtal. 

Möjligen skulle man kunna få ytterligare bekräftelse på om och hur denna process 

uppträder genom att intervjua terapeuterna. En uppföljning med terapeuten och 

möjligen patienten skulle kunna komplettera informationen från de transkriberade 

intervjuerna, exempelvis genom ett formulär där man ställer frågor kring bl.a. 

patientens upplevelse av terapeutens hållande och terapeutens upplevelse av 

kommunikation, härbärgerande och projektioner i samtalet.  

Validiteten i undersökningen skulle kunna höjas ytterligare genom att hitta 

samstämmighet med andra undersökningar. Det har dock visat sig svårt att hitta 

jämförbara undersökningar. 

Syftet med denna undersökning har inte varit att testa Bions och Winnicotts 

teorier. Syftet har varit att undersöka och beskriva hur deras begrepp förekommer 
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i terapeutiska samtal. Dessa beskrivningar sammanfaller med den kvalitativa 

metodens syfte, att ge kvalitativa beskrivningar och att vara teoribildande 

(Langemar, 2008, s. 204). Förekomsten av hållande, härbärgerande och 

kommunikationsfält skapar en bas för att förstå hur undersökningsbegreppen 

gestaltar sig, och vad som skiljer dem åt. På så sätt kan undersökningen ses som 

klinisk forskning, där det förekommer en cirkulär rörelse mellan klinisk 

observation och teoretiska begrepp och modeller (Werbert, 2010).  

7.2 Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att se hur hållande och härbärgerande 

gestaltar sig i kliniska samtal. Ytterligare en målsättning har varit att besvara frågan 

om man kan särskilja dem från varandra, och i så fall på vilket sätt.  

Slutsatsen efter denna begränsade studie är att det i materialet har varit möjlig att 

observera hållande som fenomen. Hållandet framstår som ett förhållningssätt i 

terapirummet, som går långt utanför det som i denna undersökning har kallats 

settingen, samtalets fysiska ram i tid och rum. Settingen har utgjort en 

identifierbar del av hållandet som fenomen. Ut över detta har varje samtal i 

undersökningen stark prägel av terapeutens individuella stil.  

Olikheterna till trots, samtliga samtal är i varierande grad präglade av en lyhördhet, 

ödmjukhet, följsamhet, respekt, empati, tolerans och omvårdande i terapeutens 

arbetssätt. Detta kan ses på olika sätt, genom en följsamhet i dialogen, genom en 

omvårdande och empatisk reaktion på patientens berättelse eller agerande. Det 

framkommer även en hel del icke-verbala sätt att skapa trygghet. Terapeuten kan 

utmärka sig genom att använda rösten på ett utpräglat lugnt och mjukt sätt. Det är 

även vanligt förekommande att arbeta mycket med tystnad. 

I grundmaterialet har observerats vissa exempel där terapeuten tycks bege sig ut 

på tunn is, där man kan ana att terapeuten inte skapar trygghet genom sitt 

agerande, utan snarare tycks uppnå motsatt effekt. Dessa subtila mekanismer är 

självfallet svåra att uttala sig kategoriskt om. Det kan dock sägas att terapeuten 

tycks korrigera kursen och återinföra en trygghet utan att isen brister. Detta 

hållande ligger helt i linje med Winnicotts tankar om ”Good enough” (Ylander, 

Crafoord, Linderholm, Jemstedt, & Silfverskiöld, 2002, s. 29; Winnicott, 1993a, s. 

155). 

En viktig slutsats efter att ha analyserat materialet i denna undersökning är att 

hållandet kan sägas vara mer eller mindre konstant närvarande under stora delar 

av samtalet. Detta antyddes redan i teoridelen, och bekräftas i materialet. 

Hållandet framstår som en matta av trygghet på vilken både terapeut och patient 

befinner sig under samtalets gång. Denna matta ger sedan utrymme för att andra 

processer kan uppstå, exempelvis härbärgerandet.  

Hur har då härbärgerandet gestaltat sig i det kliniska materialet? Denna fråga har 

varit mer komplex att besvara. Bions Kleinianska perspektiv är kanske en del av 

förklaringen varför. Härbärgerandeprocessen har arkeologiska karaktärsdrag 

(Freud, 1977, ss. 155-157; Klein, 1993, s. 306). Genom härbärgerandeprocessen 

avslöjas något som befinner sig ”bakom slöjan”. Detta sker på olika arenor som 

av naturen är omöjliga att observera. Oavsätt metod kommer man alltid att ha 

sekundär information om deras existens. Detta problem och paradox har berörts 

flera gånger i denna uppsats. 
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I denna undersökning har det observerats vid flera tillfällen att terapeuten har 

förmedlat vad som kan sägas vara ett smältbart gensvar ”på det som har varit”, 

”något” som har uppstått tidigare under samtalet. Detta har framstått som 

processat och bearbetat, vilket tyder på att terapeuten förmedlar ”något 

bearbetat”. Detta har uppstått där man har kunnat se att patienten har haft 

svårigheter att kunna sätta ord på något och kontrollera sin egen ångest. Man har 

kunnat ana patientens svårigheter att förhålla sig till innehållet i sitt eget inre. Man 

har kunnat ana önskningar och behov som har en outhärdlig innebörd för 

patienten. Man har kunnat se de projektiva karaktärsdrag som har uppstått i 

kommunikationen mellan patient och terapeut. Man har kunnat se att terapeuten 

försöker att återföra ett tydligt och omvandlat budskap till patienten, i form av 

tolkningar av det innehåll som uppstått tidigare. Det har funnits en betydelse och 

tyngd i denna återföring av innehåll. Den har uttryckt insikt kring svåra känslor 

och relationer till nära. Den har innehållit förslag till vad dessa känslor kan bero 

på, eller vilka konsekvenser/svårigheter som de kan innebära för patienten. 

Ett perspektiv för att särskilja härbärgerandeprocessen från hållandet har varit 

analysen ut ifrån Langs kommunikationsfält. Kommunikationsfältet har gett 

intressanta perspektiv på materialet. Langs beskriver att hållande framträder i fält 

A och C, medan fält B bjuder in till ett härbärgerande. En observation i denna 

undersökning är att hållandet finns i samtliga typer av kommunikationsfält som 

förekom i analysen, alltså även typ B. Härbärgerande verkar dock i detta 

begränsade material framstå framför allt i typ B. Hållandet verkar vara en 

förutsättning för att härbärgerandet skall fungera. Det ger den ram av trygghet 

och närvaro som krävs även för härbärgerandet.  

Författares egna kliniska erfarenhet tyder på att Langs har rätt när han kopplar ett 

hållande utan härbärgerande med Typ A. Erfarenhetsmässigt vill en terapi som 

präglas av Typ A fält innebära färre tolkningar där terapeuten omvandlar 

outhärdligt innehåll. Det som dominerar är snarare att terapeuten intar ett 

undersökande och forskande förhållningssätt. Tyvärr ger undersökningen inga 

indikationer på hur det förhåller sig i en Typ A-kommunikation. Den verkar 

bekräfta Langs teori om att en kommunikation som präglas av Typ B fält bjuder 

in till ett härbärgerande arbetssätt för terapeuten. Att Typ A inte förekom i 

analysen är inte helt och hållet överraskande, givet att Barn och 

ungdomspsykiatrin i Stockholm har fokus på ungdomar med svårare problematik, 

vilket säkerligen sammanfaller med kommunikation av typ B och C.  

Denna undersökning är dock självfallet för begränsad för att dra generella 

slutsatser kring kommunikationen och härbärgerandet. Kommunikationsfältet 

tycks vara ett sätt att särskilja härbärgerandet från hållandet i kliniskt material, 

även om härbärgerandeprocessen är synlig i det kliniska materialet oberoende av 

kommunikationsfältet.  

Langs perspektiv har gemensamma drag med den Kleinianska uppdelningen i den 

depressiva och den paranoida-schizoida positionen. Som Kleinian hade Bion 

dessa positioner som utgångspunkt när han utvecklade sin syn på härbärgerandet 

som process. Langs B och C-fält kan i mångt och mycket sägas motsvara den 

paranoid-schizoida positionen, där det inte finns en utvecklad container hos 

patienten (Klein, 1993, s. 21 ff.; Bion W. R., 1993). Terapeuten måste därmed fylla 

denna funktion. Langs ger möjlighet att ta ställning till vad patienten är i behov av, 

ut ifrån vad som präglar kommunikationen. I ett typ C fält där kommunikationen 

är destruktiv blir tolkningar inte meningsbärande, och innebär svårigheter för 
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terapeuten. Bion har uttryckt att det blir svårt för terapeuten att tänka klart under 

artillerield (Szykierski, 2010; Eigen, 1985). 

Genomgången av den erfarenhetsbaserade forskningen i kapitel 3 visar på en stor 

mångfald hur begreppen definieras och används. I inledningen berördes att 

härbärgerande och hållande är översättningar av engelskans Containing och Holding. 

Författarens egen erfarenhet av hur begreppet härbärgerande ofta används på 

svenska sammanfaller med härbärgerandeprocessens första del, dvs. patientens 

projicering av outhärdligt innehåll på terapeuten, samt terapeutens förmåga att 

”containa” detta. Detta motsvarar ett användande som i mångt och mycket är 

synonymt med en hållande terapeut, som i Winnicotts terminologi står emot hat 

och kärlek i överföringen (Winnicott, 1995). Vad som ofta saknas i användningen 

av begreppet är processens andra del; terapeutens förmåga att omvandla det 

outhärdliga till ett smältbart innehåll, och reintrojicera detta i patienten, vilket är 

grundläggande i Bions härbärgerandebegrepp. Denna skillnad är fundamental för 

att skilja begreppen åt, och även förstå deras betydelse och effekter i det 

terapeutiska sammanhanget. Detta sammanfaller med Ogdens syn  (Ogden, 2004). 

Genom att inte skilja hållande och härbärgerande åt, förlorar begreppen sin 

funktionella betydelse och terapeutiska kraft.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning pekar på en rad intressanta områden som bjuder in till 

vidare forskning.  

Kan det vara så att härbärgerande som fenomen hos vissa terapeuter är som ett 

mer integrerat förhållningssätt, medan det hos andra ter sig som ett mer konkret, 

explicit val av arbetssätt, där man aktivt väljer att vara härbärgerande och hållande 

från fall till fall? Finns det skillnad mellan manliga och kvinnliga terapeuters 

hållande och härbärgerande? 

Begreppen härbärgerande och hållande har i denna undersökning betraktats som 

mätbara tillstånd, kopplat till ett skeende som antas äga rum. Det skulle vara 

intressant att göra en fördjupad studie av dessa begrepp, och deras grundläggande 

effekter i psykoterapi. Undersökningen ger indikationer på att hållande och 

härbärgerande skulle vara möjliga att undersöka i större skala. På så sätt skulle ett 

vetenskapligt stöd för fenomenens och därmed psykoterapins effekter stärkas. 

Vilka effekter har det om terapeuten är enbart hållande eller härbärgerande? Detta 

skulle ge möjligheter att belysa skillnaderna mellan olika terapiformer från detta 

perspektiv, och möjligen utveckla nya kliniska metoder. 

Det skulle även vara intressant att göra en djupare studie kring betydelsen av 

kommunikationen i det terapeutiska arbetet. Undersökningen antyder att 

kommunikationstyp kan användas som en indikation på hur terapeuten bör 

fokusera på en hållande respektive härbärgerande arbetssätt. Kan det vara så att 

man aktivt kan fokusera på att ändra kommunikationstypen från Typ C till B 

exempelvis, och därmed uppnå nya terapeutiska möjligheter? 
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Bilaga 1: Brev till patienter och terapeuter 
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Bilaga 2: Inspelning av samtal 

Inspelningar av kliniska terapisessioner genomfördes under perioden juni till 

november 2011. Samtalen spelades in på en liten handhållen Zoom H2 Handy 

Recorder4 med inbyggd mikrofon i stereo direkt till elektroniskt bearbetningsbara 

MP3-filer. Detta gav inspelningar av mycket hög kvalitet, något som visade sig 

vara en fördel i den senare transkriberingen av samtalen. Inspelningsapparaten är 

av ungefär samma storlek som en vanlig mobiltelefon. Inspelningen i stereo gav 

möjligheten att bearbeta ljudet från patient och terapeut på olika ljudkanaler, i de 

fall det trots ljudkvaliteten var svårt att höra det som blev sagt. Ljudkvalitén gav 

även större möjligheter för att fånga stämningar i röstläge, ton och styrka. 

För att förbättra ljudet användes ljudredigeringsprogrammet Audacity5. Filter för 

brusreducering och förstärkning applicerades på otydliga delar av samtalen. 

Ljudstyrkan mellan terapeut och patient balanserades i de fall det var svårt att höra 

vad som blev sagt. Det togs stort hänsyn till att inte förstöra den stämning som 

röstläge mm förmedlade. 

Ljudprogrammet Audacity gav även möjlighet att behålla originalljudet på en 

kanal. Det kunde på så sätt tas fram när som helst under transkriberingen. 

Audacity möjliggjorde även att lägga skriftliga kommentarer bredvid ljudspåret. 

Datafilerna innehållande ljudinspelningarna och transkriberingarna har krypterats 

och lagrats med krypteringsprogrammet TrueCrypt Encryption6. 

  

                                                 

4 http://www.zoom.co.jp/english/products/h2/ 
5 http://audacity.sourceforge.net/ 
6 http://www.truecrypt.org/ 



Att härbärgera det ohållbara  

31 (32) 

VT 2012 - PUT 09 
 

Bilaga 3: Bakgrund kring val av metod, urval och 

genomförande 

Som utgångspunkt utvärderades två alternativa möjligheter att samla empiriskt 

material till denna undersökning. Den första möjligheten var att intervjua en rad 

terapeuter om deras syn på frågeställningen, och hur hållande och härbärgerande 

förekom i deras samtal. 

Det fanns två avgörande invändningar mot kvalitén och validiteten i ett sådant 

empiriskt material: 

 Bilden av hur härbärgerande och hållande förekommer i terapirummet skulle 

vara av sekundär karaktär. Empirin skulle kunna skilja sig avgörande från 

det man kan kalla verkligheten i terapirummet. Det finns många skäl till 

detta, allt ifrån att terapeuterna inte nödvändigtvis är medvetna om när 

hållande och härbärgerande förekommer, men även ett önskemål om att 

framstå i bättre dager hos terapeuterna. Enbart terapeuternas bild av hur 

begreppen förekommer i samtalen skulle finnas tillgänglig för analys. 

 Härbärgerande och hållande må vara grundläggande begrepp hos 

psykoterapeuter, men deras innehåll ur ett teoretiskt och praktiskt 

perspektiv är inte krystallklart för alla även efter flera års utbildning och 

yrkeserfarenhet. Det finns alltså klara risker att det har olika innebörd för 

olika terapeuter, och därmed inte blir jämförbart i en analys. 

Därför valdes en något svårare metod, att samla in empiri direkt i terapirummet. 

Inledningsvis fanns vissa farhågor kring tanken att samla empiriskt material 

genom att spela in kliniska samtal. Samtalen är mycket känsliga av många 

anledningar. Den kanske viktigaste är att det är utlämnande för både patient och 

terapeut. Det förväntades att vara svårt att få tillstånd från tillräcklig många 

patienter att spela in samtalen. Det förväntades även vara svårt att få terapeuter att 

lämna ut sig själva på detta sätt.  

Initial gick tankarna mot att kontakta olika Barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningar (BUP) inom Stockholms läns landsting, och att fråga om intresse att 

delta i undersökningen. Det fanns även tankar om att jämföra olika 

specialistmottagningar med vanliga mottagningar.  Detta skulle medföra en ganska 

komplex process för att väcka intresse och sedan inhämta tillstånd från tillräcklig 

många terapeuter och patienter.  

När författaren tog upp frågan på sin arbetsplats visade det sig att intresset att 

undersöka begreppen var stort. Många tyckte att det var ett viktigt och intressant 

område för mottagningen. Författaren fick en positiv respons från chefer och 

flera arbetskollegor. 

I samtal med handledare avvägdes för- och nackdelar vid att utföra 

undersökningen på mottagningen. En nackdel med att genomföra 

undersökningen bland egna kollegor är att det medför en risk för att man har en 

för nära relation till undersökningsdeltagarna. Detta vägdes mot att tiden var kort, 

och att svårigheterna att få tillstånd att göra undersökningen på andra 

mottagningar var stora och tidkrävande. Det beslutades att genomföra 

undersökningen på författarens arbetsplats, en BUP mottagning i 

Stockholmsområdet. 
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Författaren kan inte dra några slutsatser efter denna insamlingsprocess, utan vill 

referera till de erfarenheter som uppstått.  

 Inga patienter, när väl tillfrågade, har rapporterats tacka nej till att vara 

med i undersökningen. 

 Terapeuter har tackat ja att vara med, men har avböjt efter att ha gjort 

bedömningen att deras patienter är för svåra. 

 Terapeuter har initialt tackat ja att vara med, men har senare tackat nej av 

praktiska skäl som sjukdom och annat. 

 Vissa tekniska svårigheter förekom, då några inspelningar misslyckades. 

Dessa spelades in vid senare tillfällen, men försenade 

inspelningsprocessen. 

 Generella missförstånd och tillgänglighet av inspelningsutrustning 

förorsakade också svårigheter och förseningar. 

 Inspelningar försenades på grund av återbud, sjukdom, uteblivna 

patienter, semester mm. 

 Samtliga tillfrågade manliga terapeuter finns bland de som inte deltog i 

undersökningen. 

 Samtliga terapeuter behövde stöd och uppföljning under hela förloppet 

från att bli tillfrågat till den färdiga inspelningen.  

 Terapeuterna ville i många fall ha författaren nära till hands som praktiskt 

och känslomässigt stöd inför det informativa samtalet med patienten och 

inspelningssessionen.  

 Vid ett tillfälle ville terapeuten att författaren skulle hälsa på patienten som 

hade tackat ja, i syfte att inte skapa fantasier kring vem som låg bakom 

undersökningen. 

 Det var viktigt med författarens spontana tillgängighet för frågeställningar 

av allahanda karaktär under hela insamlingsperioden. 

Totalt har 4 av 10 tillfrågade terapeuter varit med i undersökningen. Alla 

tillfrågade patienter har varit med. Det visade sig svara mycket tidkrävande att få 

inspelningarna på plats. 5 samtal tog sammanlagt ca 5 månader i kalendertid. 


