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Sammanfattning/abstract  

Uppsatsen behandlar hur man som psykoterapeut praktiskt kan använda sig av 

kroppen i terapirummet, som ett komplement till det språkliga i det 

terapeutiska arbetet. Syftet med studien är att ta reda på hur psykodynamiska 

psykoterapeuter som också är sjukgymnaster använder sig av sin 

yrkesbakgrund i terapisituationen. Den använda metoden är kvalitativ.  Fyra 

legitimerade psykoterapeuter med bakgrund som sjukgymnaster intervjuades 

och resultatet visar: De upplever kroppen som en tillgång. Den skapar 

möjligheter till kontakt med känslor som tidigare har varit svåra att både känna 

och verbalisera. Genom att jobba med kroppen skapas en här- och nu-

upplevelse som man kan utforska och reflektera över. De tycker att de får 

mycket information från kroppen, information som det inte alltid är lätt att veta 

hur man skall förhålla sig till. Samtliga uttrycker också en respekt för kroppens 

uttryck som måste hanteras försiktig. 

 

Nyckelord: Kropp, affekter–psykoterapi 

Keywords: Body, affect -psychotherapy 
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1      Inledning 

 Trots att flera författare har betonat betydelsen av kroppslig/fysisk 

kommunikation har jag saknat en sammanhållen beskrivning av fenomenet 

liksom en belysning av hur man som psykoterapeut praktiskt kan använda sig 

av kroppen i terapirummet. Denna uppsats är ett försök att samla information 

och att inom ramen för psykodynamisk psykoterapi belysa hur man praktiskt 

kan använda sig av kroppen i terapirummet. 

 

Framförallt har jag varit intresserad av att få veta hur psykoterapeuter använder 

sig av sin bakgrund som sjukgymnast i mötet med patienten. Hur beskriver 

psykoterapeuter att de använder sig av sin erfarenhet som sjukgymnast i 

terapisituationen? Vad har de för tankar och uppfattningar om betydelsen av 

det som kroppen uttrycker? Vad är det som styr terapeutens interventioner? 

När väljer terapeuten att arbeta aktivt med kroppen, när med samtal?  

 

Genom ökad medvetenhet om sina kroppsliga affektiva reaktioner kan 

människan bättre förstå sig själv och skapa mening i tillvaron. Kroppen kan ses 

som meningsbärande och meningsskapande. Fokus är på ”här och nu” med 

patientens och psykoterapeutens närvaro, kroppsmedvetande, förhållningssätt 

till livet samt reflektion kring dessa. Kroppen är inte en separerad och avskild 

del av personen, utan vi är som personer en integrerad helhet med kropp, själ 

och medvetande. Vi känner våra känslor och behov med kroppen, och den är 

både biologi och känslor, subjekt och objekt, natur och kultur. Kroppen är full 

av information om vem jag är, hur jag tänker och känner. Vi lär med kroppen 

och vi minns, förstärker och tränger bort med kroppens hjälp. Språket är viktigt 

för att förstå erfarenheterna i kroppen, och kroppen är viktig för att förstå 

erfarenheten av språket. Båda är viktiga för att skapa kunskap. Att kroppsliga 

reaktioner hör samman med känslor är välbekant. Vi rodnar av skam och får 

hjärtklappningar av rädsla. (Havnesköld, 2002) 

 

 Jag upplever att kroppen inte har fått någon större uppmärksamhet vare sig i 

psykoanalytisk litteratur eller i psykodynamisk utbildning. Att reducera 

människan antingen till soma eller psyke beroende på vart i vården man söker, 

är att förenkla människan och missa viktig information som helhetstänkande 

kring kropp och själ skulle/kunde ge. Vi kan avläsa människors känslor genom 
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kroppsspråk och ansiktets skiftande mimik. Vårt språk är fyllt av metaforer om 

sambandet mellan känslor och kroppsuttryck, några sådana välkända är att; vi 

hoppar av glädje, sjunker genom jorden av skam, men böjer ryggen i sorg.

  

Enligt en känd fransk rörelsepedagog, Dropsy, (1987) är kroppsbilden 

detsamma som jagbilden och genom att öka medvetenheten om det kroppsliga 

uttryckets spegling av känslomässiga inre konflikter blir medvetandet om 

kroppen också en väg till ökad självkännedom. Han menar att ett starkt 

kroppsjag bidrar till att utveckla en ökad tillit till sin kropp och stärker därmed 

också självbilden. 

”Vi blir tvungna att lämna de traditionella teorierna för att omformulera fältet 

(kropp och själ) på ett sätt som tar hänsyn till människan som en odelbar helhet 

av kropp och själ, en helhet som inte kan förstås inom ramen för dualistiska 

eller reduktionistiska utgångspunkter, en helhet som gör det möjligt att tänka 

kring saker som ”kroppsmening” och ett medvetande (meningskapande) som är 

förkroppsligat. ” (Bullington, 2007s.109). 

 

 

2       Teori och Tidigare forskning 

Historik 

Historiskt sett finns en uppdelning mellan psyke och soma inom den 

biomedicinska traditionen som också ligger till grund för den traditionella 

hälso- och sjukvården. 

Sedan Descartes dagar har den traditionella dualistiska synen på kroppen 

präglat medicinen och oss, då kropp och själ har setts som åtskilda. 

Konsekvensen har blivit att man har negligerat hur psykologiska problem 

påverkar kroppen och omvänt, de psykologiska följderna av sjukdomar i 

kroppen (Damasio, 2003). Både Reich (1969) och Lowen (1969) påtalade att 

människans karaktärsdrag, känslor och miljömässig stress speglas i kroppen. 

Reich (1969) var en psykoanalytiker i den så kallade Wienskolan runt Freud, 

som uppmärksammade kroppens betydelse i psykoterapin. Han såg psykiska 

och psykosomatiska symtom i ett utvecklingsperspektiv som omfattade både 

kroppen och personlighetens utveckling. Under 1920- och 30-talen utvecklade 

Reich sin karaktärsanalys, som fick stor utbredning framför allt i Norge. Han 

menade att karaktären består av olika lager som motsvarar olika tidsperioder 

och händelser i en persons liv. Han utvecklade vegetoterapin som arbetade med 

andningen, rörelser och kroppspositioner för att förlösa de spänningar som han 

kallade kroppspansar. Muskelpansaret har tillkommit som ett försvar mot 

obehag. Vegetoterapin går ut på att med hjälp av tryck eller massage mjuka 

upp muskelpansaret så att de vegetativa funktionerna – matsmältning, andning 

och orgasm – kan få fritt utlopp. Allt eftersom spänningarna löses upp kan 

minnen från barndomen väckas och levas ut. 

De flesta Reich-inspirerade terapier bygger på en bearbetning av kropp och 

andning, känsloutlevelse och bearbetning av återupplevda minnen. Den 

reichska terapin grundas på behandling av kroppen, där hämmad livsenergi, 
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inkapslad i spänd muskulatur och ytlig andning, kan frigöras. Reichs idéer har 

legat till grund för många senare former av kroppsorienterad psykoterapi som 

t.ex Downings psykodynamiska kroppsterapi som lärs ut i Sverige idag. En 

efterföljare till Reich var Lowen som utvecklade bioenergetics (Lowen, 1984). 

 

Lowen (1984) har utifrån idéer från Reich utvecklat bioenergetik som är en 

form av kroppspsykoterapi där kroppen och dess uttryck analyseras och 

behandlas genom massage, andnings-, hållnings- och rörelseövningar. 

Utgångspunkten i bioenergetiken är det nära sambandet mellan psykiska 

problem och kroppsliga funktioner. Alla erfarenheter en människa gör under 

sin uppväxt lämnar spår i personligheten och i kroppen. Identitetskänslan är 

nära förknippad med kroppsupplevelsen. Undertryckta känslor leder till 

kroniska muskelspänningar som hindrar energiflödet i kroppen och begränsar 

uttrycksförmågan. Det är kroppen som bestämmer hur man tänker, känner och 

handlar. Ett mål med bioenergetiken är just att utveckla kroppsmedvetenheten. 

Psykoanalysens svaghet var att den inte tog fasta på kroppen i strävandena att 

hjälpa patienten att bearbeta sina känslomässiga konflikter. Genom de 

bioenergetiska övningarna kan spänningar lösas upp, oavslutade upplevelser 

bearbetas och känslor få sitt utlopp. Målet med behandlingen är att höja 

energinivån och frigöra de krafter som finns i människans kropp för att nå 

harmoni mellan kropp och själ. En viktig del av terapin är att hjälpa personen 

att finna adekvata kroppsliga reaktioner för sina känslor. 

 

Kroppen och känslor 

Många olika vetenskapliga teorier av känslornas uppkomst och deras betydelse 

för vår upplevelse och vårt beteende. Känslor är vår subjektiva upplevelse av 

vår livsvärld och såväl kroppsliga som mentala. Känslor har ett signal- och 

kommunikationsvärde om oss själva till oss själva. Kroppsliga reaktioner och 

känslor hör ihop. Vid olika känslor antar kroppssystem olika värden: 

hjärtklappning när vi är rädda, utvidgade pupiller när vi är upphetsade. 

Ansiktet skiftar uttryck, färg, olika muskler aktiveras, röstläget påverkas, det 

endokrina systemet aktiveras via hormoner, signalsubstanser i hjärnan 

aktiveras, ökad aktivitet av autonoma nervsystem.(Havnesköld, 2002).  

Le Doux (2002)visar i sin forskning att vi kan uppfatta en känsloupplevelse 

långt innan den kan formas uttryckas i ord. Ibland kan upplevelser registreras i 

kroppen utan man är medveten om upplevelsen. Äkta känslomässiga reaktioner 

och upplevelser är starka och vitala krafter hos människan. När känslor blir 

undertryckta under lång tid kan det skapas en ”som om”-upplevelse av 

verkligheten. Det kan resultera i att man låter sig styras av vad andra tycker 

och att man inte längre är medveten om sina egna önskningar och behov. 

 

Kroppen och Språket 

För att förstå och tolka måste man ha ett språk. Språket är ett uttryckssätt som 

är unikt för människan. Att ha ord för känslor är avgörande för tydlig och 

meningsfull kommunikation mellan människor. Genom att tala kan man 

förmedla egna tankar, känslor, och upplevelser till sin omgivning och genom 
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språket berättas och möts människors livsvärldar. Livsvärlden är upplevelser 

och upplevelser färgas av känslor. Att verbalisera det man upplevt medför att 

orden blir förankrade. Den kroppsliga förankringen gör att känslorna blir 

konkreta.  

 

Psykosomatiskt inriktad sjukgymnastik 
Psykosomatisk sjukgymnastik är inget entydigt begrepp utan beskriver mer ett 

terapeutiskt förhållningssätt som utgår från psykosomatisk teori, där den 

gemensamma nämnaren är det samspel som sker mellan kropp, psyke och 

sociala förhållanden. Syftet med de sjukgymnastiska insatserna är att utveckla 

patientens kroppsmedvetenhet och kroppsliga funktionsförmåga och därmed 

befrämja patientens utveckling mot ökad självkänsla, självkännedom och 

autonomi (Socialstyrelsen, 1999). 

Inom ramen för psykosomatisk sjukgymnastik ryms olika behandlingsmetoder 

där kroppskännedom och avspänningsövningar är vanliga inslag. 

 

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) 

I PMF behandlas kroppen som en funktionell helhet, vilket innebär att 

kroppsliga symtom tolkas utifrån klientens generella hållnings- och 

andningsmönster samt att det finns ett nära samband mellan kropp och känslor. 

Undersökningsmetoden är sprungen ur Reich´s teorier om muskelpansaret och 

den interpersonella kommunikation som uttrycks i kvaliteter i kroppen. 

Undersökningens mål är att få en helhetsbild av den undersökta personens 

kroppsliga resurser och omfattar observation av hållning, andning, 

palpation/spänningsmönster. (Thornquist & Bunkan, 1990).  

 

Basal Kroppskännedom(BK) 

Basal Kroppskännedom är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man 

arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är 

att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. Målet för 

behandlingen är att sätta igång meningskapande på en nivå där känslor, tankar, 

minnen och handlingsalternativ kan ersätta den rudimentära meningen uttryckt 

via kroppen (Dropsy, 1987). Behandlingen utförs genom enkla 

rörelseövningar. Rörelserna syftar till att få fram det mest optimala, 

grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Ett annat syfte med 

Basal Kroppskännedom är att stärka förmågan till att vara ”här och nu”. Det 

övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. 

Förutom rörelseövningarna ingår även utrymme för reflektion, vilket ger 

ytterligare möjlighet till att medvetandegöra upplevelserna och att sätta ord på 

dessa (Dropsy, 1987). Rosberg (2000) har i sin avhandling ”Kropp, varande 

och mening” videofilmat och intervjuat sjukgymnaster som är verksamma 

inom psykiatrin i syfte att öka kunskapen om sjukgymnastens förståelse av 

kroppen och innebörden av sin behandling för att vidga perspektivet på 

kroppen och rehabilitering. Utifrån ett existentiellt-, fenomenologiskt och 

socialt perspektiv fördjupar hon förståelsen för hur person, kropp, liv och 

mening är sammanflätade.  
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Kroppsorienterad Psykoterapi enligt Downing 

På 1970-talet introducerade Downing (1997) en kroppsorienterad psykoterapi i 

Sverige. Kroppsorienterad psykoterapi är en verbal terapiform med 

kroppstekniker. Syftet med dessa är att öppna upp för känslor, impulser och 

tankar, att skapa struktur, grunda (grounding) och att gestalta inre och yttre 

konflikter. Grundsynen är psykodynamisk, relationsinriktad och baseras på att kropp 

och psyke är sammanvävda och följs åt i ett ständigt pågående samspel.  
Målsättningen är att genom arbete med andningsmönster, muskelspänningar 

och rörelsemönster medvetandegöra hur tankar, känslor, andning och 

kroppsmuskulatur samspelar och påverkar varandra och att möjliggöra en 

djupare förståelse för upplevelsen av hela sig själv i samspel med andra. 

 

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK) 

PDK - psykodynamisk kroppsterapi - är en psykoterapeutiskt inriktad 

sjukgymnastisk behandlingsmetod där kroppsliga och verbala 

psykoterapeutiska interventioner kombineras (Monsen, 1989). Samtalsdelen 

grunder sig på modern utvecklingspsykologi och affektteori (Monsen & 

Monsen, 1999). De sjukgymnastiska, kroppsliga interventionerna har 

utvecklats ur Psykomotorisk fysioterapi (PMF) av sjukgymnasten och 

psykologen Monsen (1989) genom att integrera klinisk psykologisk förståelse i 

arbetet med kroppen.  

Fokus i PDK riktas mot tre huvudområden: 

1. Förhållandet till den egna kroppen. 

Interventionerna syftar till att öka uppmärksamheten på den egna kroppen med 

hjälp av övningar eller massagegrepp  

2. Förhållandet till känslomässiga upplevelser 

Syftet är att öka klientens förmåga att uppleva, tolerera och uttrycka affekter.  

3. Upplevelser och handlingar i relationer till känslomässigt betydelsefulla 

andra. Terapin inriktas på betydelsefulla känslomässiga relationer utanför 

terapirummet (Monsen, 2002). 

 

Metoden har i Sverige studerats som behandlingsmetod vid ångesttillstånd. 

Patienter inom psykiatrin med generaliserat ångestsyndrom (GAD) fördelades 

slumpmässigt antingen till ABP/PDK eller till sedvanlig behandling i 

psykiatrisk öppenvård. Patienter som fått affektfokuserad kroppspsykoterapi 

upplevde sig ha erhållit bättre stöd och hjälp än patienterna i kontrollgruppen 

(Berg Levy, 2009). 

 

Affektfokuserad psykoterapi 

Psykoterapiforskningen har visat att fokus på affekter har samband med 

positivt utfall i psykodynamisk terapi (Diener, Hilsenroth, & Weinberger, 

(2007). De senare åren har flera forskningstudier publicerats kring affekternas 

roll i psykoterapi; Affektfobi terapi (McCullough & Magill, 2008), 

Mentaliseringsbaserad terapi (Bateman & Fonagy, 2006) och olika varianter av 

Psykodynamisk korttidsterapier (ISTDP) baserade på Davanloos metod (Abass, 

Hancock, Henderson & Kisely, (2006). Gemensamt för dessa metoder är 
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hypotesen att undvikande av hotfull emotionell upplevelse upprätthåller 

klientens symptom och att exponering av emotioner vid trygg anknytning är en 

nyckelfaktor i behandlingen. Vidare har grundforskning om affekter visat på 

samband mellan vår förmåga att förstå och hantera våra känslor och allmän 

psykisk och fysisk hälsa (Nyklicek, Temoshok, & Vingerhoets, (2004).  

 

Tomkins (1968) har sammanställt en affektteori på biologisk grund, som senare 

har fått stor betydelse inom affektpsykologin. Det finns nio medfödda primära 

affekter, som kan delas in i två positiva, en neutral och sex negativa affekter. 

Varje affekt kännetecknas av vissa medfödda, universella ansiktsuttryck och 

andra kroppsliga uttryck. De olika affekterna är på specifika sätt kopplade till 

nervsystemet, muskelsystemet och olika hormonsystem.  

Affekternas funktion är enligt Izard (1984) att motivera individen, att signalera 

individens känslor och avsikter till andra personer och att möjliggöra för 

individen att dra slutsatser utifrån den aktuella kontexten och på ett korrekt sätt 

bidra till sociala interaktioner. 

 

Monsen och Monsen (1999) har utvecklat begreppet affektmedvetenhet. 

Affektmedvetenhet handlar om hur individen förmår uppleva (uppmärksamma 

och tolerera) och uttrycka (verbalt och icke-verbalt) affekten. 

Affektmedvetenhetsbegreppet baseras till stor del på Kohuts psykodynamiska 

självpsykologi och Tomkins affektteorier (Monsen 1996).  

För att kartlägga en individs förmåga att vara medveten om sina affekter har 

han utvecklat en affektsmedvetenhetsinterjuv som avser att undersöka i vilken 

utsträckning patienten kan uppmärksamma och tolerera affekter, hur hon tror 

dessa affekter kan kännas i kroppen och om patienten kan beskriva affekterna 

för andra. Att kunna sätta tydliga ord på känslorna man känner och kunna 

förmedla dessa med ord till sin omgivning anses som en viktig faktor för att 

bibehålla fysisk och psykisk hälsa (Monsen 1989)  

 

Kroppsfenomenologisk teori  
Den franske filosofen Marleau-Ponty (1945) har från fenomenologins syn på 

människan utvecklat en kroppens fenomenologi. Vi möter världen genom våra 

sinnen, alltså genom vår kropp. Det är via kroppsliga sensationer som vi blir 

medvetna om oss själva och livsvärlden.  

Bullington(2007,s125) beskriver Merleau-Pontys ide om relation mellan kropp-

själ-värld på följande sätt:”Den levda kroppen kan beskrivas som en levd 

relation till världen. Genom den relationen uppstår mänsklig erfarenhet. Det 

finns ingen förförståelse som inte är rotad i en kroppsligtillvaro, inga 

kroppsliga erfarenheter som åtminstone inte har en rudimentär mening, och 

ingen värld utan en kropp-själnärvaro. Dessa tre poler är, enligt Merleau-Ponty, 

den grundläggande basen för all vidare undersökning och reflektion”. 

I sin bok ”Den relasjonelle kroppen” beskriver Gretland (2007) kroppens 

möjligheter och begränsningar ur ett fenomenologiskt betraktelsesätt, som en 

förmedlande instans mellan personen och omvärlden. Vid utmaningar där man 
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inte kan använda sig av befintliga strukturer med känslor, tankar, ord och 

handlingar, blir kroppen den arena där mening skapas. (Englund, 2004). 

 

Den terapeutiska relationen 

I relationen till terapeuten aktiveras patientens tidigare erfarenheter av 

anknytning och dessa kommer att påverka den terapeutiska relationen (Perris, 

1997). Perris menar att en trygg bas är grunden för en god arbetsallians.  

Terapeutens viktigaste uppgift är att förse patienten med en trygg bas varifrån 

hon kan utforska svåra erfarenheter av sitt liv, såväl i det förflutna som i nuet. 

Utifrån den trygga basen vågar patienten tillsammans med terapeuten vara 

nyfiken och utforskande. 

 I den senaste tidens forskning kopplas psykologiska och biologiska teorier 

ihop om vad som händer i samspel med andra(Schore och Schore, 2008).   

 

 

3     Syfte och frågeställning 

Syfte 

Hur beskriver psykoterapeuter som är sjukgymnaster att de använder sig av sin 

bakgrund som sjukgymnaster i terapisituationen?  

Frågeställningar 

Hur beskriver psykoterapeuter att de använder sig av sin erfarenhet som 

sjukgymnast i terapisituationen? 

 Ser de sin bakgrund som en tillgång eller ett hinder? 

 Vad har de för tankar och uppfattning om betydelsen av det som kroppen 

uttrycker? 

 

4    Metod  

För ändamålet har en kvalitativ studie valts. Kvale (1997) har beskrivit den 

kvalitativa forskningsintervjun som en dialog. Genom dialogen får man också 

något mer av de intervjuades resonemang. Studien är rent deskriptiv och 

beskriver hur de intervjuade använder sin bakgrund som sjukgymnaster i 

terapirummet. Tyngdpunkten i resultatredovisningen är lagd på att citera från 

detta material. Citaten är valda för att så utförligt som möjligt illustrera svaren 

på de frågor som har ställts. De fyra informanterna är märkta med siffran 1-4, 

för att man ska kunna följa varje terapeuts tanke och åsikt. 

Valet blev att göra en halvstrukturerad intervju med fem huvudområden/teman 

enligt en intervjuguide (bilaga 1) En halvstrukturerad intervjuguide ger 

informanterna större frihet att reflektera över de aktuella frågorna. 

 

Innsamlingsmetod 

Sjukgymnasternas riksförbunds avdelning för psykosomatik kontaktades av mig per 

telefon och var behjälplig med att skicka förfrågan om att bli intervjuad av mig till sina 

medlemmar. Fyra svarade att de ville medverka och uttryckte också ett intresse för 

frågeställningen. Föreslagna informanter kontaktades därefter av mig per telefon och vi 

enades om tid och plats. Intervjuerna genomfördes under våren 2009 på informanternas 
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arbetsplatser och varade mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna spelades in på band. 

Informanterna garanterades anonymitet liksom att intervjumaterialet skulle förstöras efter 

genomförd studie. 

Undersökningsdeltagare 
Jag har valt att intervjua fyra legitimerade psykoterapeuter som är 

sjukgymnaster. Informanterna är 48 till 58 år och har jobbat mellan 15 och 18 

år som sjukgymnast och mellan ett och 15 år som leg. psykoterapeut. Samtliga 

deltagare arbetar kliniskt som legitimerade psykoterapeuter inom landstinget. 

Alla hade en grundläggande utbildning i psykodynamisk kroppsterapi, PDK 

och lång klinisk erfarenhet av terapeutiskt arbete. Tidsspannet sedan de 

utbildade sig i sina ”grundprofessioner” varierar från 24 till 33 år. Detta är 

alltså den totala tid som de arbetat med människor inom människovårdande 

yrken. 

 

Bearbetningsmetod 

Intervjuerna har skrivits ut ordagrant men bitvis har talspråket förändrats något 

för att underlätta läsningen.  

Analysen av intervjuerna har skett enligt en innehållsanalytisk metod. 

Analysen sker i tre steg genom att man först läser, och läser om, sina intervjuer 

för att få en känsla för helheten och för att kunna sortera texten utifrån syftet. 

Texten delas in i meningsbärande enheter (ord eller meningar som har 

betydelse i intervjun, t.ex. ett uttalande som återkommer ofta eller uttrycks av 

många) och sorteras utifrån gemensamt innehåll beträffande likheter och 

skillnader. I den avslutande fasen av analysen bildas teman och underteman. I 

det sista steget av analysen skall varje tema skrivas ned och hänvisas tillbaka 

till originaltexten för att kontrollera samstämmigheten med beskrivningen och 

resultatet av undersökningen . Analysprocessen skall resultera i en fördjupad 

förståelse för fenomenet. Teman och underteman undersöks på nytt för att tolka 

innehållet i varje tema och för att identifiera avvikelser och samstämmighet 

(Evans, 2003). 

 

Validitet/ Reliabilitet 

Validitet betyder giltighet; att man verkligen mäter det man avser att mäta. För 

att arbetet ska ha en hög grad av validitet krävs det att man verkligen mäter det 

man vill mäta. Man kan med hjälp av de frågor man ställt uppnå sitt syfte. Den 

ger uttryck för i vilken grad observationerna faktiskt avser just det fenomen 

man är intresserad av. Att ständigt kontrollera om rapporten utgår ifrån sitt 

syfte leder till god validitet (Kvale, 1997). 

Reliabilitet betyder hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet ska garantera 

att data är pålitliga och att de därmed kan belysa den vetenskapliga 

problemställningen (Halvorsen 1992).  

I intervjusituationen handlar reliabiliteten om att inte ställa ledande frågor 

(Kvale, 1997). Reliabilitet innebär att intervjumaterialet ska vara pålitligt för 

att resultatet ska kunna visa att förhållandena är korrekta 
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Den här studien har följt en kvalitativ metod, och de kvalitativa intervjuerna 

har gett material till analysen av den insamlade data i syfte att undersöka 

frågeställningarna. Analysen av datainsamlingen har en empirisk förankring i 

de kvalitativa intervjuerna.  Den här uppsatsen följer giltighet och 

överensstämmelse i undersökningens olika avsnitt, allt från 

undersökningsupplägg, datainsamlingsmetod, analysmetod till resultat.  

Etiska aspekter 

Deltagarna informerades vid intervjutillfället om att deltagandet var frivilligt 

och att det när som helst under intervjun kunde avbrytas. Vidare informerades 

deltagarna om att det var möjligt att återkomma till mig om de ville lägga till 

eller ändra något. Jag förvissade mig om att också själv kunna återkomma om 

det skulle visa sig att jag behövde komplettera intervjun. 

Då urvalet har skett ur en relativt liten grupp leg. psykoterapeuter med 

grundutbildning i sjukgymnastik har jag valt att presentera informanterna med 

så få detaljer som möjligt. Allt material kommer att förstöras efter genomförd 

studie. 

 

5    Resultat  

Informanternas svar kunde delas in i fyra teman: 

– Kroppen som tillgång 

– Svårigheter med att arbeta med kroppen 

– Respekt för kroppen 

– Den terapeutiska relationen 

 

Innehållet i respektive kategori och subkategori kommer nedan att beskrivas 

med citat från intervjuerna. Citat återges kursivt.  

 

5.1 Kroppen som tillgång 

Gemensamt för alla informanterna är att de ser sin bakgrund som sjukgymnast 

som en tillgång för det terapeutiska arbetet. De aspekter som framförallt lyfts 

fram är: att ha tillgång till kroppen och dess signaler, tillgång till känslor, 

tillgång till ens historia via kroppsminnen. 

 

5.1.1 Att jobba konkret med kroppen i terapi 

 Tekniken för att jobba med kroppen varierar. Terapeuten kan använda sig av olika 

former av rörelseövningar, beröring (kroppskontakt), avspänning och/eller 

andningsövningar Det mest centrala är dock att integrera kroppen i samtalet. Dessa 

samtal kring kroppen kan ha ett pedagogiskt eller ett mer utforskande syfte för att 

hjälpa personen att komma i kontakt med sin kropp.  

 

T1: Den kroppsliga undersökningen bottnar i det jag lärde mig på steg 1- utbildningen, 

enligt Berit Bunkan, där man tittar på hur man står, vad händer i möte mellan mig och 

patienten när jag gör denna undersökning, hur blir det vid undersökningstillfället, Min 

tonvikt har nu förändrats från mindre observerande till mera att vara i möte, det ger en 
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hel del information, Det blir tydlig om någon har svårt att släppa taget. Då kan vi 

uppehålla oss vid det, få patientens upplevelse," jag har alltid känd mig så att jag har 

haft behov av att ha kontroll"(?) så kan vi fundera kring det? 

 

T1: Det finns ingen riktig förklaring på när man gör vilket, därför är det så 

viktigt att kolla av, generellt sett brukar jag tänka att det viktigaste är att följa 

patienten, att vara i kontakt med patienten, se vad reaktionerna blev och 

märker jag att det är verksamt det vi gör i samtalet, då fortsättar jag att jobba 

med samtalet, men känner jag att samtalet blir bara intellektualiserande och 

inte är i kontakt med sina affekter, då känns det som vi skall inte bara sitta här 

och vara duktiga utan patienten skall möta sig själv och sina svårigheter och 

det är det som avgör. Händer inte det i samtalet så kan man titta på kroppen, 

hur ser muskelförsvaret ut, fråga patienten: vad uppmärksammar du i 

kroppen? så kanske man gör nånting och ser hur det blir, jobbar eventuellt 

med muskelspänningarna, försöker stabilisera, vad man tänker behövs. 

 

T2: Om någon har ont i kroppen, uppehåller jag mig vid kroppen. Berätta om din 

kropp, berätta om symptom, hela tiden, kan du tänka till kring det här, vad gör det 

gott? Vad är det du hämtar upp, vad kommer för dig av tankar, känslor, det skall vi 

jobba med. 

 

T3: Jag undersöker alla patienter kroppslig enligt den norska teoretikern Berit 

Bunkan, jag gör en samtalsbedömning och en kroppslig bedömning, sen gör 

jag en sammanfattning för patienten av det jag har sett och märkt. Om det är 

någon som passar för min behandling då brukar jag ha ett ”tänk” om vad som 

skulle tänkas vara fokus för behandlingen, vad vi skulle kunna ha som mål, och 

ungefär hur lång tid det kan ta, och då gör vi ett kontrakt fjärde gången. 

 

T4: Efter det psykomotoriska håller jag hela tiden koll på andningen, ser hela 

tiden när den blir ytligare eller lättar. I en berättelse ser jag att andningen blir 

lättare, ser att här var det något, så kan man gå tillbaka till det 

. 

T4: Man kan slänga in en funderare, jaha, då fick du ont i huvudet, hur kan det 

komma sig när du berättade om det och det. Att bli mera observant på de 

kroppsliga signalerna. 

 

5.1.2 Affekter 
Kroppen påtalas som ett förmedlingsorgan av olika affekter som till följd av 

bristfällig bearbetning lagras i kroppen. 

 

T1: Affektorienterad kroppsterapi, affekterna det är dom man vill åt, det är där 

det kan bli … [paus]… det är först när man kommer åt affekterna man kommer 

åt minnen på ett känslomässig sätt, det är då det händer någonting, om man 

bara, man berättar rent intellektuellt händer ingen ting. Utan affekter är det 

ingenting. 
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T2: Jag jobbar rätt mycket med känslor eller affektmedvetenhet, och den sitter 

i kroppen där har jag en given ingång, kombinera kroppen känslor och samtal. 

 

5.1.3 Kroppsminne 

Informanterna betonar att kroppsminnen hjälper en person att få tag i sin 

historia. Kroppsminnena aktiveras då patienten börjar känna kroppen. Genom 

att konkret jobba med kroppen, som t.ex. med bollmassage, kan patienten 

komma i kontakt med minnen och känslor som inte tidigare har verbaliserats. 

Via kroppen kommer patienten i kontakt med svåra känslor, som tidigare 

hållits undan och som blir ett område för gemensam utforskning. Terapeuten 

undersöker på vilket sätt kroppsliga symptom är kopplade till patientens 

livshistoria 

 

T1 rullar en boll över det skadade benet: 

T1: Förra gången rullade jag dessa bollar på fötter och benen, hon tyckte det 

var bättre att jobba på det viset och inte med samtal. Är på det benet hon har 

problem med, håller på 3-4 minuter, sen drar hon plötsligen ihop sig, det känns 

som hon är tillbaka där, i övergreppet, det blev så starkt för henne, det såg ut 

för henne att det var svårt att värja sig, det blev så påtagligt. Det blev ett så 

starkt kroppsminne, jag skulle kanske inte skulle komma åt det på annat sätt. 

Det är något som finns där, som finns lagrat som ett kroppsminne, en känsla. 

 

T3: Det han gör med kroppen är som en association, fast inte verbal 

association, men en association som kommer i kroppen, ett sätt att uttrycka sig 

som nånting, som kroppen vill förklara, det finns nån mening som är bevarad 

från tidigare att man använder sig av det. 

 

5.1.4 Att uttrycka känslor med kroppen 
Patienten kan använda kroppen för att visa och uttrycka känslor. 

 

T2 ber patienten utrycka sin smärta med kroppen: 

 

T2: Jag ber honom ge utryck för kroppen, inte med ord, men med kropp, för 

ryggsmärtan. Han ställer sig upp, gör några kicksparkar i luften, några hopp och 

rullar ihop sig på bänken, försöker sätta ord på det, det arga lättaste, vad står 

hoppande för? Iver, lust, intresse, när han kurar ihop sig; hur kan jag förstå det? 

Är det längtan, sorg, närhet, otrygghet? 

 

T3 uppmärksammar patienten på en rörelse han ständig gör med armen när han 

pratar om sin pappa: 

 

T3: Har en kille som har svårigheter med sina armar, pratar han om något så 

gör han något särskilt med armarna, då kan jag säga det här verkar vara 

nånting, så gör jag samma sak, vad kan det här vara för nånting, så pratar vi 

kring det, kommer vi fram till jävlig förbannad, (?) en kille som aldrig är 

förbannad, så kommer det upp något kring något annat, då får man tänka, det 
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här är som en association, det han gör med kroppen är som en association, 

fast inte verbal association, men en association som kommer i kroppen. 

 

5.1.5 Att ligga ner 

Flera av informanterna uttrycker att vissa patienter lättare kommer i kontakt 

med sina känslor om de ligger ned. 

 

T1: När patienter är för intellektuella, behöver de sjunka in i sig själva, man 

kommer i närmare kontakt med kroppen, med något inre, när man ligger ned. 

 

T2: Vissa patienter är upptagna av att avläsa mig och mina reaktioner, när de 

ligger ned får de träna sig i att inte avläsa. 

T3: Ibland kan patienten uttrycka, å vad skönt det var att ligga ned  –och 

plötsligen kommer känslorna. 

 

T4: Det blir så kroppsligt, man kommer närmare något inre när man ligger, 

 

5.1.6 Det ordlösa 

Tystnaden och icke-presterandet beskrivs som något som kan vara ett kreativt 

moment i kommunikationen och meningsskapande 

 

T1: Faktisk ordlöst och det tänker jag är så centralt, den här ordlösa i 

kommunikationen, Det spelar ingen roll om jag jobbar kroppsligt eller inte, 

ordlös kommunikation finns mellan oss hela tiden, om man är patient eller inte 

, i alla möten, den är så viktig 

 

T2: Nånstans undrar jag, måste allt verbaliseras? 

 

5.2 Svårigheter med att arbeta med kroppen 

Att ta in kroppen i terapirummet anser informanterna vara bra men komplext. 

De får så mycket information från kroppen att de undrar om de missar något 

annat när de uppmärksammar kroppen. 

 

T1: Det finns mycket, skulle behöva fördjupa det. Vad jag upplever idag när 

jag jobbar kroppslig, det blir för fragmenterat, återigen på isbergets topp, 

skulle behöva stanna upp, gå djupare i det här kroppsliga. 

 

T2: I det kroppsliga, det uppenbaras sig så otroligt mycket mera i enkla 

kroppskännedomträningsprogram. Ibland känns det svårt med all den information jag 

får ifrån kroppen. 

 

T3: Undrar om jag missar något, känns som jag har snöat in på kroppen. 

 

T4: Genom att jag kan byta fokus från samtal till kroppsliga interventioner kan 

jag undra: skulle jag ha stannat kvar och fördjupat samtalet. 
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5.2.1 Brist på utbildning och handledning 

Flera efterlyser också utbildning och handledare som integrerar kroppen. 

 

T1: jag går i handledning hos en som inte är kroppsterapeut , blir mera osäker, 

det blir svårare, det blir en helt annan dimension, 

 

T4: Jag brottas mycket med att få ihop bitarna, känner mig inte riktig färdig där, att 

det inte skall vara dualistiskt. Med kroppen här och samtalet där, utan integrerat. 

 

5.3 Respekt för kroppen 

Att arbeta med kroppen innebär att man måste ha respekt för att det finns 

anledningar till att kroppen är avstängd. Arbetet med kroppen och 

kroppsmedvetenhet kan väcka många olika känslor, både positiva och negativa. 

Informanterna betonar varsamhet för att undvika att situationen upplevs som 

ångestladdad och förföljande för patienten. 

 

T:1 Förstår man både kroppsliga och psykiska försvar och tittar på det kan 

patienten känna sig blottad, kan inte gömma sig någonstans. Det kan bli mera 

utelämnande jamfört om man endast jobbar med samtal. 

 

T2: I verkligheten inte så enkelt, svårare i verkligheten, sen tänker jag på det med 

kroppen över huvud taget, att vara varsam, hur mycket som kan komma fram, 

 

T3: Andningen skulle jag aldrig prata om, den bara ser jag och tänker: vad är 

det dom pratar om när det blev sådär? Jag skulle aldrig anmärka på nån hur 

dom är, det blir förföljande. 

 

T4: Tidigare bad jag patienten klä av sig till underkläderna, nu säger jag ha på dig 

lätta kläder som du känner dig bekväm med, ångestfylld med avklädda undersökningar. 

. 

5.4 Den terapeutiska relationen 

I terapin krävs det att man kan känna sig trygg och att man vågar lita på 

terapeuten. Samtliga informanter betonar vikten av trygghet i den terapeutiska 

relationen och upplever att patienten känner en trygghet i att terapeuten också 

är sjukgymnast och även har kunskap om kroppen. 

 

T1: Det kan bli att man kan få rollen att jag fattar och förstår nånting, många 

uttrycker det är så bra att jag har denna bakgrund, att jag är sjukgymnast. De 

tycker det känns tryggt att komma till någon som de tror förstår. 

 

T2: Att vara handfast i sin yrkesgrupp, man har något man är trygg i. Man gör 

något konkret i något som är så okonkret. 

 

T3: Jag kan rätt så snabbt få kontakt med patienten, jag fångar in patienten på 

kroppslig nivå. När de kommer och inte alltid kan utrycka sig kan patienten 

känna sig någorlunda sedda, 
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T4: Jag tror att det finns en annan trygghet för patienten, att det är någon som 

kan kroppen, kan förstå samband mellan symptom och det som händer i 

kroppen. Även att jag faktisk kan kolla om det är något. När man jobbar 

uteslutande med detta så blir man bra på kroppsliga försvar. Man jobbar med 

det dagligen, kan ge en trygghet och förståelse för det som händer i kroppen. 

 

6      Diskussion  

Jag har saknat ett helhetstänkande kring kropp och själ såväl inom medicin som 

inom psykoterapi. Psykoterapeuter som också är sjukgymnaster har en naturlig 

utgångspunkt för att arbeta med kroppen. Att arbeta med kroppen i psykoterapi 

innebär att förena minst två grundläggande perspektiv inom en och samma 

behandling: det kroppsliga samt det verbala, att terapeuten i sitt arbete 

använder sig av såväl verbala som kroppsliga interventioner. 

 

Användningen av sjukgymnasterfarenheten i psykoterapi 

Kroppen som tillgång 

Genom att informanterna också är sjukgymnaster har de ett naturligt sätt att ta 

hänsyn till kroppen. Alla intervjuade upplever att kombinationen samtal och 

kroppsliga interventioner som en tillgång och de tillämpade olika sätt att jobba 

med kroppen. 

Genom att konkret jobba med kroppen via massage och vissa övningar kan 

patienten komma i kontakt med minnen och känslor som inte tidigare har 

verbaliserats; patienten kan med kroppen visa och uttrycka känslor; de kan 

uppleva känslan i kroppen, sätta ord på den och dela upplevelsen med 

terapeuten.  

 

I PDK kombineras de kroppsliga interventionerna och samtal. Det innebär att 

man tillsammans med patienten försöker förstå vad det är patienten vill berätta 

genom kroppen. Ibland är terapin mera samtal, ibland mera arbete med 

kroppen. Samtalsdelen grundar sig på modern utvecklingspsykologi och 

affektteori (Monsen & Monsen, 1999).  

 

När terapeuten upplever att patienten intellektualiserar och det blir mycket ord, 

kan terapeuten med hjälp av kroppen arbeta tillsammans med patienten.  

Genom att gå över från samtal till att uppleva med kroppen får patienterna en 

annan information om sig själv, och kopplingen mellan kropp och känslor blir 

mera tydlig.  

Det kroppliga arbetet pågår ibland under tystnad, ibland stannar de upp och 

reflekterar över vad som sker.”Det är patientens omställningsförmåga – 

personens möjligheter till förändring – som står i centrum. Det är patientens 

resurser vi först och främst är intresserade av.” (Thornquist & Bunkan, 1990, 

s.20). 

 

Svårigheter med att uppmärksamma kroppen 
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Att ta in kroppen i terapirummet anser informanterna vara bra, men komplext. 

De får så mycket information från kroppen, information som de inte alla 

gånger vet hur de skal handtera. En undrar om hon missar annan information 

ved att ha fokus på kroppsliga uttryck. Flera efterlyser också utbildning och 

handledare som integrerar kroppen. 

Vad som styr informanternas interventioner i när de väljer att arbeta med 

samtal och när aktivt med kroppen är otydlig för informanterna själva. En 

undrar på om en fördjupad dimension i samtalet ibland kan gå förlorad när hon 

har tillgång till kroppsliga interventioner. I traditionell psykoterapi är 

beröringsaspekten av patienten ett tabubelagt område. För informanterna 

upplevs detta inte vara något problem vilket kan bero på att de också är 

sjukgymnaster och har en naturlig utgångspunkt för att arbeta med kroppen. I 

bedömningsamtalen informeras patienterna att terapeuterna är både 

psykoterapeut och sjukgymnast och om terapins olika behandlingsätt med 

kroppsliga och verbala interventioner . 

 

Betydelsen av kroppens uttryck  

Affekter 

Målsättningen i det terapeutiska arbetet är att patienten ska få rikare tillgång till 

sina egna känslor eftersom forskningen har visat att känslorna är det 

sammanbindande kittet för hur vi relaterar till oss själv och till andra (Monsen 

& Monsen, 1999). Informanterna betonar effekten av att direkt komma i 

kontakt med affekter genom kroppsbehandling. Affekter upplevs kroppsligt 

och uppmärksamheten för kroppsliga sensationer tas upp i terapirummet.  

Vi har förmåga att identifiera, uppmärksamma, tolerera samt uttrycka affekter  

expressivt både kroppsligt och verbalt (Monsen & Monsen, 1999).  

I det terapeutiska arbetet uttrycker informanterna vikten av att utforska 

affekternas innebörd och deras funktion och så att patienterna genom sitt 

kroppsliga erfarande kan förstå hur kroppen och känslorna kan hänga ihop. 

Den kroppsliga förankringen gör att affekterna blir konkreta. När patienten 

stannar kvar i sin känsla blir det en annan uppmärksamhet i ”här och nu”.  

I kroppsterapi försöker man fokusera på ”här och nu” så långt som möjligt och 

på det som växer fram i det nuvarande ögonblicket i relationen. Den här 

interaktionen i nuet betraktas som den viktigaste kontexten för att få fram 

material att arbeta med (Stern, 2005). Terapeuterna är uppmärksamma på vad 

som väcks vid beröring och kroppsliga övningar. Informanterna betonar att 

kroppsminnen hjälper en person att få tag i sin historia. Kroppsminnena 

aktiveras då patienten börjar känna kroppen. Terapeuten undersöker på vilket 

sätt kroppsliga symptom är kopplade till patientens livshistoria. 

 

Det ordlösa 

Samtliga intervjuade informanter tillmäter den icke-verbala kommunikationen 

stor betydelse. Kroppsspråket är en viktig del av mänsklig kommunikation, och 

med sitt kroppsspråk kan man på ett medvetet eller omedvetet sätt antingen 

bekräfta eller motsäga sitt eget budskap. Psykoterapi är inte en ”talking cure” 

utan en ” communication cure” (Schore 2008). En av informanterna beskriver 
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att hon ”läser av” klientens andningsmönster under kroppsbehandlingen. 

Terapeuten arbetar tillsammans med klienten med hjälp av kroppen, för att 

försöka förstå. Der blir ett ömsesidigt utbyte i utforskandet av kroppen, vilket 

liknar det Stern kallar ”mötesögonblick” (Stern, 2005).  

Det tysta samspelet kan även förstås utifrån Rosbergs (2000) beskrivning av 

det kroppsliga arbetet, som ett medel för klienten att förankra sig själv i en 

meningsskapande process. I processen inryms en icke-språklig och kroppslig 

dimension, där närvaron och vilan i kroppen blir en viktig utgångspunkt för det 

kroppsliga erfarandet av mening. Via fysiska övningar kan patienten känna 

förnimmelserna i kroppen och därigenom erfara sina känslor. 

 

Respekt för kroppen 

Flera informanter talar om kraften i att arbeta med kroppen därför att man 

kommer i kontakt med känslor direkt, både genom övningar och med kroppslig 

beröring. Att arbeta med kroppen innebär att man måste ha respekt för att det 

finns anledningar till att kroppen är avstängd. Arbetet med kroppen och 

kroppsmedvetenhet kan väcka många olika känslor, både positiva och negativa. 

Informanterna betonar varsamhet för att undvika att situationen upplevs som 

ångestladdad och förföljande för patienten 

Som behandlare gäller det att vara lyhörd för vad som väcks genom 

kroppsbehandling. Svennevig (2003) har i sin avhandling om kroppsterapier 

kommit fram till att vid kroppsbehandling väcks affekter som är kopplade till 

muskelspänningar. Muskelspänningar kan ses som en följd av individens 

tidigare erfarenheter när affekter inte har haft möjlighet att komma till uttryck. 

Hon betonar vikten av att det ska finnas en professionell mottagare för känslor 

som väckts genom kroppsbehandling. 

 

Relationen/samspelet/trygghet 

Att som terapeut ha tillgång till kroppen och därigenom kunna rikta sig direkt 

och aktivt mot klientens upplevelser skapar många unika möjligheter men 

ställer också höga krav på lyhördhet och närvaro. Av resultaten framgår vikten 

av att terapeuten skapar ett tryggt och förstående klimat för både den verbala 

och kroppsliga kommunikationen. När patienterna känner sig trygga skapas ett 

gemensamt område där både terapeuten och patienten tillsammans kan utforska 

patientens övriga upplevelser och erfarenheter i livet. I en trygg relation kan 

patienterna beskriva hur det känns i kroppen och förmedla känslor i samband 

med kroppslig upplevelse. I det affektiva samspelet i en trygg miljö finns det 

möjlighet att utveckla medvetenhet om affekter. Det kan jämföras med en trygg 

anknytningsrelation (Perris, 1997) där barnet känner att det finns en mottagare 

för affekter. Relationen kännetecknas av tilltro och tillit, när det finns någon 

som lyssnar och finns där med hela sitt register. Samspelet handlar om att 

”lyssna in” patienten genom sina egna kroppsliga reaktioner och de tankar och 

känslor som väcks och att sedan använda sig av denna information i 

behandlingen. 

Flera av informanterna beskriver att de även använder humor i terapirelationen. 

Utifrån konkreta kroppsliga interventioner uppstår ibland lustfyllda situationer 
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som för tankarna till Winnicots teorier om lekutrymmet där det skapas ett rum 

där man vågar konfrontera hotfulla, dolda processer och affekter (Schibbye, 

2006 ). Här blir kroppen och det kroppsliga intervenerandet en viktig arena för 

utforskande och reflektion.  

Slutreflektion 

De intervjuade terapeuterna valdes utifrån att de var sjukgymnaster och 

psykodynamiska psykoterapeuter och speciellt intresserade och kunniga av 

båda kropp och samtal. Informanterna delade generöst med sig av sina tanker 

och erfarenheter som de  hade i ämnet. Kunskapen de presenterade 

härstammade från olika psykoterapeutiska teorier, olika vidareutbildningar och 

egna erfarningar från sin praktiska verklighet. Jag hoppas att den kunskap som 

jag fått fram vad gäller hur verbala och kroppsliga interventioner kan förenas 

i det psykoterapeutiska mötet kan vara av intresse även för terapeuter utan 

”kroppslig bakgrund”. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur psykoterapeuter som också är 

sjukgymnaster förenar verbala och kroppsliga interventioner i det 

psykoterapeutiska arbetet. 

Jag har inte alltid lyckades fördjupa intervjuerna riktigt som jag skulle ha 

önskat. Vid transkription av materialet märkte jag att jag ibland släppte frågor 

för lätt och missade då tillfället till att få dem ytterligare fördjupade. En 

anledning till detta kan ha varit att jag hade en förförståelse av ämnet och tagit 

en del av svaren för givna utan att tillräckligt ha fördjupat dem. Kanske hade 

jag behövt arbeta mer på intervjuguiden (fördjupning av frågorna) eller övat 

mer på själva intervjutekniken med öppna frågor och följdfrågor. På så vis 

skulle jag kunna få ett rikare och mer omfattande material, 

Jag valde medvetet terapeuter med en gemensam bakgrund med tanke på, att 

det skulle underlätta tolkningen av materialet att använde likartade begrepp och 

förförståelsen av fenomenet var likartad. Detta bekräftas tydligt av resultaten: 

det finns stor samstämmighet i informanternas beskrivningar. Det hade varit 

intressant att undersöka om tiden informanterna hade jobbat som psykoterapeut 

påverkade valet av kroppsliga eller verbala interventioner.  

Det skulle också varit intressant att jämföra erfarenheter av psykoterapeuter 

som hade olika grundutbildningar, men detta skulle kräva en mer omfattande 

studie.   
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Bilaga 1 

 

 

1 Vad var det som gjorde att du valde att utbilda dig till psykoterapeut? 

 

2 Ser du din bakgrund som sjukgymnast som en tillgång – kan du uppleva det 

som ett hinder? 

3 Vad tror du det blir för skillnader i terapier om man som terapeut också har 

en kroppslig teoribildning? 

4 Kan du ge något exempel på hur du i psykoterapi tar in kroppen, skulle vilja 

använda dig av kroppen? inte vet hur du ska förhålla dig till kroppen? Finns 

svårigheter? 

5 Hur gör du konkret i dina terapier när du jobbar med båda ”kropp” och "själ? 

5 Prater du om kroppen i bedömningsamtal? på vilket sätt? varför prata om 

kroppen? Vad tror händer när du tar in kroppen i terapirummet, om du inte gör 

det?. 

6 På vilket sätt öppnar du upp för kroppen i terapirummet? på vilket sätt förstår 

patienten att hon kan prata om kroppen i terapirummet? kan du ge ett konkret 

exempel på en sådan situation 

 7 Kunskap om affekteori har det påverkat ditt sätt att arbeta? På vilket sätt? 

8 Skulle du vilja påtala något annat som jag inte frågat om? 

 
9 Hur länge har du arbetat som sjukgymnast/psykoterapeut? 
/TA 

 

 

 

 


