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Sammanfattning 

 

Många människor har efter avslutad psykoterapi tankar om densamma. Kanske fanns det 

ämnen som inte kom att benämnas, eller om de överhuvudtaget benämndes kom att göra det i 

begränsad utsträckning. Uppsatsen bygger dels på en empiriskt genomförd undersökning och 

dels på litteraturstudier. Det är en kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor och 

meningskoncentrering. Fem personer har intervjuats, minst sex månader har gått sedan 

psykoterapin avslutades. Syftet med studien är att undersöka de processer som utifrån ett 

patientperspektiv ligger bakom att visst material inte aktualiserats i psykoterapin. För att göra 

intervjumaterialet överskådligt delades det upp i två dimensioner. Den första dimensionen 

beskriver de faktorer som förorsakat den förändrade upplevelsen av terapin. Den andra 

dimensionen beskriver de processer som hindrar att viktigt material aktualiseras. Dessa hinder 

handlar dels om specifika hinder som har med den psykoterapeutiska relationen att göra och 

dels handlar det om hinder som har att göra med olika försvarsstrategier som patienten använt 

sig av under sin psykoterapi. Flera av personerna uttryckte efter avslutad terapi en besvikelse 

över att man i psykoterapin upplevde en brist på djup och att det var ämnen som man ibland 

undvikit att prata om. Det framkom att problem i samband med överföringen innebar svåra 

motstånd mot fördjupningen av psykoterapin. En viktig slutsats i studien var att man antingen 

tenderade att skuldbelägga sig själv för de svårigheter som uppstod i psykoterapin alternativt 

att man lade över huvudansvaret för svårigheterna på terapeuten. Skam var ett återkommande 

ämne i flera av intervjuerna. Hur arbetsalliansen fungerade visade sig vara helt avgörande för 

hur psykoterapin utvecklades.  

 
 
 
 

Nyckelord: behandlingsresultat, hemligt samförstånd, motstånd, 

självförakt, skam, undanhålla. 
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1  Inledning 

Hos många människor som genomgått psykoterapi uppstår funderingar kring hur terapin 

fungerat. ”Vad fick jag ut? ”Hur var terapeuten egentligen? ”Varför glömde jag bort att 

berätta det där?” Det finns många beskrivningar av den psykoterapeutiska processen utifrån 

psykoterapeutens perspektiv. Det finns också många kvantitativa studier av psykoterapiutfall 

där patienter tillfrågas om vad de har fått hjälp med eller inte hjälp med gjorda oftast med 

hjälp av frågeformulär. Av den litteraturgenomgång som gjorts framkommer däremot att 

knappt något finns skrivet med kvalitativ ansats där patienter berättar sin upplevelse av den 

egna psykoterapin efter avslutningen med fokus på det som aldrig blev sagt. Några välkända 

beskrivningar på en populärvetenskaplig nivå finns men de beskriver alltid den lyckade 

aspekten av terapin.  Om det finns möjlighet att i ökad utsträckning utforska patientens 

perspektiv på psykoterapiprocessen skulle det förhoppningsvis leda till att vi fick ökad 

kunskap och möjlighet att modifiera den psykoterapeutiska metoden. Vad är det för processer 

som ligger bakom att visst material inte aktualiserats i psykoterapin? Ett systematiskt 

utforskande av denna fråga är väsentlig då den psykodynamiska psykoterapin syftar till 

förändring genom insikt. Kohon menar (1996, s. 66) ”Även om vi fortsätter med vår 

självanalys, och ibland även med ytterligare analys, är det inte bara för att det finns delar hos 

oss själva som förblir dunkla för vår kunskap, utan också för att det alltid kommer att finnas 

delar av oss som ständigt omskapas”. Kohon betonar också att vissa delar av oss själva 

kommer aldrig att kunna vara möjliga att nå. 

 

  

1.1  Tidigare forskning 

Under 1993 startade STOPP-projektet. Det omfattar cirka 450 patienter som gått i psykoterapi 

eller psykoanalys. Tre år i rad har de svarat på ett omfattande frågeformulär om hur de mår. 

Av de 450 patienterna har cirka 60 stycken djupintervjuats två år i rad (Sandell, 2006, s. 20) 

”På grundval av dessa data har vi kunnat se hur patienter förändras under psykoterapi och 

psykoanalys och hur dessa förändringar påverkas av diverse faktorer”. Sandell fortsätter  

(2006, s. 21) ”Det var alltså de patienter, oavsett om de gått i psykoterapi eller analys, som 

beskrev en aktiv självreflektion och egen bearbetning av upplevelser och känslor som fortsatte 

att förbättras allra mest efter avslutningen”. Initiativtagarna till STOPP-projektet betonar 

vikten av att terapin inträffar vid rätt tillfälle. ”It is probable that the matching between 

therapist and patient was unusually good, and maybe the theraphy occured at a time when the 

patient was in a condition favorable for working on her problems” (Falkenström, Grant, 

Broberg, & Sandell, 2007, s. 654). Av studien framgår vidare att det hos flera av de patienter 

som varit missnöjda med sin terapi funnits oklarheter kring kontraktet. Av nämnd 

intervjuundersökning framkommer att personer som har god erfarenhet av sin behandling 

generellt sett är mer benägna att delta i uppföljande studier än patienter som inte har den 

erfarenheten.  

 

I en annan studie av (DeFife, Hilsenroth, & Gold, 2008) framkommer ett tydligt samband 

mellan aktiviteten under terapisituationerna och tilliten till behandlingen. Man betonar 

betydelsen av att få till stånd en ömsesidig samarbetsprocess. Av Schachter och Mortons 

studie (1989) som gjorts fem år efter avslutad analys framkommer en skillnad angående 

tidsfaktorn på så vis att patienterna upplevde sig må betydligt bättre då analysen avslutades 

jämfört med då studien genomfördes. I en studie som gjorts över en 2-års period för att 

undersöka förbättringar hos patienter som genomgått psykoanalys respektive psykoterapi 

framkommer att det psykiska lidandet minskade för många redan innan första sessionen. En  
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tredjedel av de av de förväntade förbättringarna inträffade under den första fasen. (Puschner, 

Kraft, Kächele & Kordy, 2007). Holmqvist framhåller (2007, s. 144) att ”Ett återkommande 

forskningsfynd är att behandlingsalliansen har ett signifikant samband med 

behandlingsresultatet. Även andra aspekter av behandlingssamarbetet, såsom engagemang 

och motivation hos både patient och terapeut, har betydelse för patientens förbättring”.  

 

Holmqvist menar (2008) att en återkommande erfarenhet är att patienter oftast har    

svårigheter att ta upp kritik mot terapeuten och att patienter (2008, s. 175) ”har en benägenhet 

att dölja sina negativa reaktioner i psykoterapi”.  

 
 
 
 

2  Teori 

Den teoretiska referensramen fokuserar på de begrepp som är centrala för att beskriva den 

psykoterapeutiska processen och som bedöms vara av betydelse för att bidra till att material 

faller bort i patientens berättelser.  

 

 

2.1  Psykoterapikontrakt 

Av STOPP-projektet som nämndes ovan framgår att det hos flera av de patienter som varit 

missnöjda med sin terapi framkommit oklarheter kring kontraktet (Falkenström, Grant, 

Broberg, & Sandell, 2007). När det gäller den intervju som föregår en behandling beskriver 

Etchegoyen (1999) hur denna utgör ett instrument för att dels undersöka indikationerna för 

behandling och dels formulera kontraktet eller överenskommelsen för behandlingen. ”The 

purpose of the contract is to define concretely the bases for the work to be carried out, such 

that both parties have a clear idea of the objectives, the expectations and also the difficulties 

analytic treatment engages them in, in order to avoid ambiguities, errors or misunderstandings 

that may arise subsequently in the course of the therapy” (Etchegoyen 1999, s. 61). Avsikten 

med kontraktet är således att så konkret som möjligt definiera grunden för behandlingen. 

Etchegoyen poängterar att kontraktet innebär ett ömsesidigt ansvar liksom vikten av att bägge 

parter har en klar idé kring förväntningar och svårigheter under behandlingen. Han menar att 

det oundvikligen kommer att inträffa missförstånd och tvetydigheter, men att de minimeras 

med ett tydligt kontrakt. Kontraktet blir på så vis en gemensam referenspunkt. Schubert 

(2001) poängterar hur viktig avslutningsfasen är och menar att ett gott resultat i det analytiska 

arbetet kan få en motsatt effekt med en svår eller traumatisk avslutning.  

 

 

2.2  Motstånd    

Freud (1926e, 2002, s. 279) beskrev motståndet som ”Alla de krafter som motsätter sig 

arbetet med tillfrisknandet”. Han menade att ”allt som stör en fortsatt behandling kan 

misstänkas vara en motståndsyttring” (1915a [1914], 2002, s. 192). Greenson (1985) 

beskriver motståndet som alla de krafter som utgör ett hinder för patientens fria associerande 

och som hindrar patientens försök att minnas och erhålla insikter. Ogden (1987, s. 213) menar 

att begreppet motstånd ”också bör innefatta patientens protest mot att förändras i sin förmåga 

till tänkande och upplevelse”. Greenson (1985) menar att motståndet vanligtvis tar sig uttryck 

genom att patienten tystnar och medvetet eller omedvetet blir ovillig att kommunicera sina 

tankar eller känslor med analytikern. Greenson (1985, s. 62) talar om ”not feeling like 
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talking”, där patienten är medveten om att han pratar om någonting annat än det som han 

känner. En typisk indikation för motståndet är frånvaron av affekter, kvalitén i berättelsen kan 

vara av ett annat slag än patientens uttryck där Greenson  (1985, s. 65) använder begreppet 

”The Language of Avoidance”. Greenson framhåller att andra former av motstånd kan vara en 

försvarsinställd hållning eller ett upprätthållande av ytligt prat. Han menar att patienter ibland 

kan söka material i syfte att fylla upp en timme eller för att medvetet eller omedvetet undvika 

tystnad alternativt för att vara en god patient. Greenson betonar att det kan handla om ämnen 

som sexualitet, men att det också kan handla om en ovilja att ta upp det som sker i 

överföringen. Andra tecken på motstånd hävdar Greenson är om patienten vid upprepade 

tillfällen är sen, missar timmar eller glömmer att betala. Frånvaro av eller svårigheter att 

komma ihåg drömmar kan också vara tecken på motstånd. Han framhåller att det i utagerandet 

vanligtvis finns en funktion av motstånd där agerandet blir en aktion istället för ord och 

beskriver motöverförings-komponenten som en viktig del då det gäller motståndet.  
 

Freud förmedlar (1912b, 2002, s.132) att: ”vi i analysen möter överföringen som det starkaste 

motståndet mot behandlingen”. Greenson (1985) tar upp risken med att patienten till exempel 

pratar om det som hänt under en analystimme med annan person än analytikern och på så vis 

förflyttar överföringsreaktionen till någon annan i syfte att undvika eller försvaga sina egna 

överföringskänslor. Han menar att ett annat tecken på motstånd kan vara bristen på 

introspektion och poängterar att återkommande kärleksfulla timmar som genomsyras av 

entusiasm vanligtvis står för någonting annat, ofta någon form av depression. Greenson  

(1985, s. 69) använder begreppet ”The flight into health, the premature loss of symtoms 

without insight, are signs of similar kinds of resistance and have to be handled as such”. 

Etchegoyen (1999) menar att motståndet handlar om att patienten agerar ut infantila 

erfarenheter för att medvetet undvika att komma ihåg. Han tänker sig att analytikern vid 

regressiva processer som inte är tillgängliga för medvetandet lätt blir en fiende för 

analysanden. Etchegoyen poängterar att det handlar om motståndet och beskriver hur 

relationen på detta sätt mellan motstånd och överföring härigenom blir klarare. Gullestad och 

Killingmo (2005, s. 114) menar att ”Motstand er et tankeredskap - en synvinkel som kan 

anvendes på terapiprocessen. Slik sett kan så och si alle fenomener i relasjonen ses fra et 

motstandsperspektiv. Dette blir klarest ilustrert ved overforingsfenomenet”. De menar att 

beroende av hur hotande och aktiverat materialet är så varierar motståndet i intensitet. Om 

motståndet ökar så att det överskuggar alliansen menar de att det blir nödvändigt att själva 

motståndet blir fokus för terapeutens interventioner. De använder begreppet dynamiskt 

motstånd och tänker sig att det här finns en direkt koppling mellan tiden för motståndets 

uppträdande och det tema som är aktualiserat i överföringen. En annan typ av motstånd kallar 

Gullestad och Killingmo (2005, s.113) ”strukturalisert motstand eller karaktersmotstand”.  

Denna motståndsform är menar de mer subtil och uppmärksammas ofta av terapeuten först 

efter en längre tid. ”De fungerer som innebygde bremser i det psykiske maskineri”.  
 

Plakun (2006) menar att motståndet ofta är förenat med en mängd tidigare misslyckanden och 

betonar vikten av att hjälpa en patient som har motstånd mot terapin, att helt enkelt få 

patienten att omvandla detta till någonting som kan användas fruktbart och ha det som 

utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Plakun ser patientens motstånd mot terapin inte bara som 

klinisk fakta, utan menar att motståndet också handlar om en omedveten kommunikation från 

patienten. Om man ser patientens motstånd mot terapin på det sättet blir enligt Plakun 

motståndet inte bara en klinisk realitet utan också en kraftfull metafor för olika aspekter av 

patientens bakgrundshistoria och struktur. Casement menar att en svårighet som uppkommer  



7 

 

t ex i den terapeutiska relationen handlar om patientens omedvetna motstånd men: (1986, s. 

28) ”Där kan finnas något som terapeuten ännu inte insett eller erkänt, och också terapeuten 

kan visa motstånd”. 
 

Wurmser  (1987) menar att beskrivning av skam till stor del handlar om att undersöka 

motstånd och att en terapi som inte tar upp skammen är en ofullständig terapi. Centralt i alla 

upplevelser av skam är den djupa övertygelsen att vara oälskad, liksom upprepade känslor av 

att vara omöjlig att älska. Morrison (1999) beskriver att det finns ett växelspel mellan skam 

och försvar, där skam i sig själv många gånger kan skydda gentemot en djupare skam. Beck-

Friis (2005, s. 119) menar ”Vi behöver alla skammen för att värna vårt intima men också för 

att respektera det intima hos andra”. Skam handlar om ”en spänning mellan jaget och 

jagidealen” (Sigrell, 2005, s. 164). Lansky (2005) hävdar att skam betonar svaghet och 

utsatthet i så hög grad att dess erkännande ofta genererar än mer skam. Craaford (1994, s. 

164) menar att det många gånger i tystnaden kan finnas skam ”man borde kunna uttrycka sig, 

men gensvaret har uteblivit, och skammen kan kännas som ett väntat avvisande”. ”Skammens 

onda cirkel är av sådan karaktär att det är skamligt att känna skam. Sex kan vara skam, 

nederlag kan vara skam, men ännu skamligare är det att tala om sin egen skam” (Skårderud 

1998, s. 122). Nathanson (1992) menar att ett sätt att hantera skam blir att projicera känslor av 

underlägsenhet. Han menar att skam ofta är roten till intensiteten i en underliggande konflikt. 

Nathanson (1987) beskriver skammen som en affekt i flera skikt. Den skamfyllde kan ha 

lägen där han upplever att han förtjänar att bli förkastad (Schafer 2003). Det finns en 

masochistisk ingrediens i skammen som i en terapi ofta uttrycker sig i en negativ terapeutisk 

reaktion (Wurmser, 1981). Hahn (2004) menar att svårigheterna att verbalisera erfarenheter av 

skam gör att den negativa terapeutiska reaktionen skapas för att genom kontroll lindra den 

känslomässiga intensiteten i skamkänslan. Syftet menar Hahn är att minska möjligheterna till 

oväntat intrång och samtidigt försöka behålla den interpersonella bindningen. Kinston (1987) 

menar att det i varje form av relaterande finns en potentiell länk till skam och att många väljer 

attack mot självet som reaktion mot skam. Morrison (2008) menar att utforskandet av 

patientens skam oundvikligen väcker skamkänslor hos terapeuten och betonar vikten av att 

man som terapeut arbetat igenom sin egen skam. Skam och sex är intimt förknippade med 

varandra och genom skammen kan sexualiteten kontrolleras (Nathanson, 1992). Freud (1905, 

1953) menade att känslan av skam och äckel kunde hämma flödet av sexualdriften och såg 

skammen som ett försvar mot sexualdrifter som inte accepterats. Patienter kan vanligtvis tala 

om sexualiteten i generella termer men är ofta motvilliga att tala om ämnet mer specifikt 

(Greenson, 1985). Wurmser (1981) tänker sig att svårigheterna att prata om sexualiteten 

handlar om skam gentemot sexuella önskningar där viljan att förlora kontrollen översvämmas 

av aggressiva impulser och en rädsla att bli avslöjad. Avslöjanden om sig själv är ofta 

förenade med känslor av skam eller skuld (Farber 2006). 

 
 

2.3  Arbetsallians  

För att kunna arbeta tillsammans trots det motstånd som finns är det nödvändigt med någon 

form av arbetsallians eller samarbetsrelation. Holmqvist (2007, s. 144) menar att: 

”Behandlingsrelation är inte bara behandlingsallians. Allians är ett smalare begrepp än 

behandlingsrelation. Alliansbegreppet har vuxit fram ur den psykoanalytiska idétraditionen”. 

Greenson kom att benämna denna positiva känsla av samarbete mellan terapeut och patient 

som (1985, s. 190) ”The Working Alliance”. Greenson (1985) betonar vikten av att bjuda in 

patienten som samarbetspartner och menar att arbetet initialt handlar om att undersöka 

möjligheterna till samarbete. Han menar att en utebliven arbetsallians i värsta fall kan skapa 
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ett nytt trauma. Även om han ser arbetsalliansen som ett överföringsfenomen påtalar han 

vikten av att uppmuntra det som sker i den verkliga relationen, dvs patientens och terapeutens 

verkliga upplevelse av varandra. För att överhuvudtaget kunna arbeta med överföringar tänker 

sig Greenson att det är angeläget att arbetsalliansen fungerar liksom att denna under en 

pågående behandling ständigt behöver återupprättas. Vaughan och Roose (2000) betonar att 

terapeuten från att under Freuds tid ha varit mer av observatör blivit mer av deltagare i en 

process. I enlighet med detta har också mer av det psykoterapeutiska arbetet kommit att 

fokuseras kring överföring/motöverföring. Vaughan och Roose går så långt som att säga att 

det inte är analysen i sig som är det viktiga utan det viktiga är en fungerande relation mellan 

analysand och analytiker. Winnicott (1993) betonar vikten av att psykoterapeuten förblir 

sårbar. Reeder (2006, s.160) menar att ”bägge påverkar varandra utan att nödvändigtvis vara 

medvetna om hur detta sker”. Stern (2005, s. 11) talar om ”modet att stanna kvar i mötets i 

mötets laddning och våga se hur det utvecklas”. 

 

Som tidigare redovisats (DeFife, Hilsenroth & Gold, 2008) framkommer betydelsen av att få 

till stånd en ömsesidig samarbetsprocess liksom det tydliga sambandet mellan aktiviteten 

under terapisituationerna och tilliten till behandlingen. Gullestad och Killingmo (2005)  

poängterar betydelsen av att patienten och terapeuten kan se på relationen dem emellan som 

ett gemensamt instrument och utnyttja terapeutens tolkningar för att uppnå förändring.  

Plakun (2006) beskriver hur terapeuten ofta ger tillbaka kraftfull negativ överföring samtidigt 

som terapeuten kämpar för att härbergera sådana känslor. Plakun menar att en bit av 

patientens liv finns inkapslad i terapeutens karaktär som en del i överföringen i form av hat, 

ilska, förakt. I en sådan situation kan terapeuten hamna i svårigheter samtidigt som han eller 

hon anstränger sig för att behålla sin neutralitet. Plakun poängterar vikten av att som terapeut 

vara uppmärksam på den kraft den projektiva identifikationen kan komma att ge uttryck för i 

överföringen. Igra (2003a, s. 208) beskriver vikten av att analysanden ges möjlighet att 

”utforska sina egna farhågor” och att ”Analysanden behöver röra sig i den negativa 

överföringen för att undersöka sitt förhållande till ovissheten genom relationen till 

analytikern. Genom att analytikern öppnar sig för att uppfattas som opålitlig, eller uppblåst 

och inbilsk, eller svag och ynklig eller tyrannisk och grym, så ges analysanden möjlighet att 

undersöka alla dessa olika möjligheter”. Gullestad och Killingmo (2005) beskriver hur den 

aggressiva laddningen hos vissa patienters överföring till terapeuten i vissa fall kan bli så 

intensiv att möjligheten till ett gemensamt arbete försvinner. De betonar att psykoanalytisk 

terapi bedrivs i spänningsfältet mellan arbetsalliansen och motståndet. Bollas (1998) menar att 

analytiker och analysand är del i någonting som i viss mening på ett paradoxalt sätt guidar 

dem. För att kunna arbeta måste de på ytan överge varandra. Patienten måste lösgöra sig själv 

och ge upp sin önskan att förenas med analytikern och analytikern måste överge sin önskan 

att vara behjälplig patientens önskan om omedelbar behovtillfredställelse. Smith (2006) 

menar att vissa patienter använder analytikern som en fetish där gränsen mellan fantasi och 

verklighet suddas ut. Han betonar att det här finns en risk att analysanden upprätthåller en 

djup övertygelse angående relationen, ofta inbegripen fantasier om ändlös kontakt.  

 

 

2.3.1  Överföring/motöverföring 

Förutom en arbetsallians/samarbetsrelation pågår kontinuerligt en överförings/ 

motöverföringsrelation. Etchegoyen (1999) beskriver överföringen som det som kommer från 

patienten och motöverföringen som terapeutens respons. Han menar att de bägge begreppen är 

intimt förknippade med varandra och där den enes reaktion är beroende av vad som kommer 

från den andre. Av Etchegoyen framkommer att det i samband med överföringssituationer 

vanligtvis aktualiseras olika typer av affekter.”Överföringar och motöverföringar börjar 
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aktiveras av såväl påtagliga som subtila intryck som de båda gör på varandra” (Freud, 1913c, 

2002, s.19). Sigrell beskriver det som att patienten i överföringen (2001, s. 98) ”projicerar sitt 

inre liv med alla tankar och känslor på terapeuten”. ”Överföring kan definieras som att 

patienten är omedveten om att delar av hans reaktioner på terapeuten egentligen riktar sig mot 

en annan person i patientens inre värld. I en mening är överföringen ett motstånd” (Sigrell, 

2001, s. 125). Bollas talar om (1995, s. 119) ”dialektiken mellan analysandens överföringar 

och analytikerns motöverföringar mellan patientens berättelser och analytikerns 

associationer”. 

 

 

2.3.2  Collusion 

Begreppet beskriver situationer när patient och psykoterapeut tillsammans etablerar en 

förmedveten överenskommelse om att inte fördjupa och bearbeta specifika områden. Ett slags 

hemligt samförstånd där patient och terapeut gemensamt undviker att fördjupa terapin. 

Omedvetna processer mellan terapeut och patient kan leda till sammansvärning men också 

förvirring i den psykoterapeutiska situationen. På ett omedvetet sätt kan de ömsesidigt 

preparera varandra att inte berätta sanningen (Langs, 1982). Behandlingen framstår som ett 

kontinuum där ibland patienten, ibland terapeuten är den övervägande drivkraften i att hålla 

undan material från fördjupning. 

 

 

2.4  Försvar  

La Planche (1973) talar om försvaren som uttryck för inre spänningar där 

försvarsmekanismerna mer eller mindre är integrerade i egot. Spänningarna är knutna till 

varje situation som för egot är förenad med obehag och som ett resultat av oförenlighet med 

individuell jämvikt. Han menar att försvaren delvis är omedvetna och att det i försvaret ofta 

finns tvingande aspekter. På olika sätt försvarar sig jaget mot depressiva känslor eller ångest. 

Man skiljer mellan primitiva och mer mogna försvar. McWilliams (2001) beskriver 

förnekande som ett mer primitivt försvar än bortträngning. Andra primitiva försvar är 

omnipotent kontroll, primitiv idealisering/nedvärdering, projektion och introjektion. ”Ju mer 

”idealiserat ett objekt är desto mer måste det senare nedvärderas” (2001, s.143). Andra 

primitiva försvar är projektion, introjektion, projektiv identifikation, splitting eller klyvning 

och dissociation. McWilliams förklarar introjektion som (2001, s. 145) ”den process där det 

yttre felaktigt uppfattas som kommande inifrån”. Till de mer utvecklade försvaren räknar 

McWilliams: bortträngning, regression, intellektualisering, isolering, rationalisering, 

moralisering, inkoherens. Hon menar att vid inkoherens (2001, s. 166) tillåts ”två motpoler att 

existera samtidigt utan att ge upphov till vare sig förvirring, skuld, skam eller ångest”. Vid 

isolering hanteras ångesten genom att (McWilliams, 2001, s. 160) ”isolera känslan från 

tanken”. Andra mer utvecklade försvar är upphävande av det skedda, vändning mot självet 

och förskjutning. McWilliams förklarar förskjutning (2001, s. 170) som ”överföringen av en 

drift, affekt, intresse eller beteende från dess ursprungliga eller naturliga objekt till ett annat 

på grund av att det ursprungliga objektet av olika anledningar är förknippat med alltför 

mycket ångest”. Reaktionsbildning som också är ett mer utvecklat försvar innebär att man 

förvandlar något till sin motsats för att på så vis göra det mindre hotfullt. Till de mer 

utvecklade försvaren hör också identifikation, sexualisering och sublimering. Sublimering 

används då man (2001, s. 184) ”vill beskriva hur någon lyckats använda problematiska drifter 

och konflikter på ett kreativt och produktivt sätt”.   
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2.4.1  Bortträngning 

Sigrell (2001) menar att bortträngning inte får förväxlas med att medvetet undertrycka. 

Bortträngning är ”jagets försvar mot alla oönskade impulser i form av minnen, känslor, 

sexuella eller aggressiva önskningar som hotar att bli medvetna. När bortträngningen fungerar 

är den total” (Sigrell, 2001, s. 29). Det kan vara svårt att avgöra om det verkligen handlar om 

bortträngning eller om det ligger mer på ett förmedvetet-medvetet plan (Freud, 1923, 1986).  

”Protesten mot att upphäva begränsningen för de psykiska förmågorna till tänkande och 

upplevelse är lika mycket en manifestation av motstånd som patientens protest mot att 

metvetandegöra det bortträngda” Ogden (1987, s. 213). Mc Williams menar att bortträngning 

inte alltid handlar om svårigheter att minnas. (2001, s.155) ”Det är bara när det finns tecken 

på att en tanke eller känsla eller perception medvetet gjorts otillgänglig på grund av dess makt 

att oroa som det finns anledning att anta att det rör sig om denna typ av försvar”.  
 

 

2.4.2  Projektiv identifikation  

Den projektiva identifikationen är ett begrepp som Melanie Klein skapade (Klein 1946, 

2000). I artikeln ”Anteckningar om några schizoida mekanismer” beskrivs hur klyvning och 

projektiv identifikation är intimt förknippade med varandra. ”Objektet klyvs för att hålla dess 

goda aspekter skilda från de onda. Även jaget genomgår en liknande och parallell process av 

klyvning”, ”avspjälkade delar av individens personlighet projiceras in i objektet i ett försök att 

vinna kontroll över och dominera objektet inifrån”. (Klein, 1946, 2000, s. 211). Ogden (1987) 

menar att den projektiva identifikationen handlar om en fas i fyra steg som inbegriper både 

försvar, kommunikation, objektrelaterande och en väg till förändring. Ogden förklarar den 

projektiva identifikationen som (1987, s. 53) ”en typ av försvar genom vilket man kan 

distansera sig från en icke önskvärd eller inifrån hotande del av självet, medan man i fantasin 

bevarar denna sida vid liv hos mottagaren”. Modell (1990) beskriver den projektiva 

identifikationen som en primitiv form av kommunikation. 
 
 

2.5  Negativ terapeutisk reaktion  

Freud beskrev begreppet som (1937d, 2002, s. 364) ”ett masochistiskt behov av att lida eller 

motsträvighet gentemot analytikerns hjälpinsats”. Freud menade att varje steg mot förbättring 

i behandlingen (1923, 1986, s. 207) ”framkallar hos dessa patienter en tillfällig förstärkning 

av deras lidande”. Igra (2003b) talar om patientens svårighet att klara av framgång i arbetet 

vilket resulterar i att patienten omedvetet straffar sig själv. Han menar att det handlar om en 

problematik som har sina rötter i narcissism och omnipotens. Hahn (2004) beskriver den 

negativa terapeutiska reaktionen som ett försök att lösa en inre konflikt. Han menar att i 

terapier där negativ terapeutisk reaktion är vanligt föredrar patienten ofta ett stillastående eller 

till och med en försämring eftersom det uppfattas som säkrare än att avslöja känslor av 

värdelöshet.  

 

2.6  Working through 

Etchegoyen beskriver (1999) hur man genom ett långsamt arbete tar sig genom patientens 

motstånd och så småningom hamnar i ett läge där patienten försöker återge ord, tankar och 

känslor som kanske tidigare varit förenade med smärtsamma händelser. Vikten av att tillåta 

patienten att göra sig bekant med motståndet genom att fortsätta att trotsa det. Detta 

tidskrävande arbete tänkte sig Freud i sig själv skulle ge en positiv erfarenhet. Begreppet 
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belyser hur man arbetar sig igenom patientens motstånd och fortsätter behandlingen i enlighet 

med de analytiska reglerna.  

 

 

2.7  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka de processer som utifrån ett patientperspektiv ligger 

bakom att visst material inte aktualiserats i psykoterapin. 

 

 

Vilka faktorer bidrar till en förändrad upplevelse efter avslutad psykoterapi? 

 

Vilka processer ligger bakom att visst material inte aktualiserats under den pågående 

psykoterapiprocessen?  
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3  Metod 

3.1  Val av metod 

Inledningsvis i uppsatsen (kommer en) teoridel (där) några av psykoterapiprocessens centrala 

begrepp (beskrivs). Dessa begrepp fokuseras utifrån uppsatsens syfte att närmare studera det 

som inte blev sagt i den egna psykoterapin dvs motståndsaspekten. Den kvalitativa modellen 

med halvstrukturerade frågor valdes. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt få tillgång 

till den intervjuades egna tankegångar och möjliggöra för den intervjuade att så fritt som 

möjligt beskriva sina upplevelser av terapin och förmedla specifika situationer. Fördelen med 

den halvstrukturerade intervjuformen är att den ger utrymme för vissa förändringar under 

intervjuns gång beträffande frågornas form vilket underlättar möjligheten att följa upp den 

intervjuades svar. Uppsatsen är en explorativ studie. Den halvstrukturerade intervjuformen 

passar vid en explorativ studie som ”är öppen och föga strukturerad” (Kvale, 1977, s. 94). Det 

handlar i uppsatsen om en fråga som ska kartläggas. Uppsatsen bygger dels på en empiriskt 

genomförd undersökning och dels på litteraturstudier.  

 

 

3.2  Undersökningsdeltagare 

För att finna intervjupersoner kontaktades en högskoleutbildning för psykoterapistuderande. 

Utöver detta kontaktades tre allmänpsykiatriska mottagningar. Endast en av mottagningarna 

valde att medverka i undersökningen. Brev och påminnelsebrev formulerades och skickades 

till mottagningarna, (bilaga 1-2 ). Överenskommelsen var att personal vid respektive 

mottagning sedan skulle vidarebefordra dessa brev till f.d. patienter. Det blev dock inte några 

intervjuer gjorda genom detta förfarande så istället kontaktades en person som tidigare gått 

psykoterapeututbildningen vid Sankt Lukas. Via henne ordnades namn på två personer att 

kontakta. Bägge dessa personer var positiva att låta sig intervjuas. Via en av dessa intervjuer 

ordnades ytterligare en intervju. De två andra intervjuerna ordnades via en bekants bekant. 

Samtliga intervjupersoner är kvinnor i åldern 40-60 år, tre av dem har gått olika utbildningar 

vid Sankt Lukas. En av de intervjuade utbildar sig vid annan psykoterapiutbildning. Samtliga 

arbetar inom människovårdande yrken.  
 

 

3.3  Datainsamlingsmetoder 

Fokus i intervjuerna ligger på intervjupersonernas tankar kring vad som inte kom upp i deras 

psykoterapier och varför det blev så. De huvudfrågor som valdes för att utforska de 

intervjuades tankar kring vad som inte kom upp i psykoterapin var: 

- Kan du så här i efterhand minnas om det var någonting viktigt som inte kom upp under 

terapin?  

- Var det några återkommande teman eller händelser som inte kom upp under terapin? 

- Var det någon speciell period i ditt liv som inte uppmärksammades så mycket? 

- Vad har du för tankar idag kring anledningen att det inte kom upp? 

- Var det ett medvetet val?  

- Fanns det någonting i relationen mellan dig och terapeuten som gjorde att det blev svårt att 

ta upp detta? 
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3.4  Genomförande 

En provintervju genomfördes. Fem personer har sedan intervjuats. Minst sex månader har gått 

efter det att terapin avslutades. Intervjuerna genomfördes mellan januari 09 - mars 09. Fyra av 

intervjuerna har genomförts vid Sankt Lukas mottagning. Den femte intervjun genomfördes 

på den intervjuades arbetsplats. Själva intervjun har tagit mellan 45 - 60 minuter. Intervjuerna 

spelades in på band.  
 

 

3.5  Bearbetningsmetod  

Efter att intervjumaterialet spelats in på band överfördes hela materialet till diktafon för att 

underlätta för en sekreterare som sedan skrev ut intervjuerna. Hela intervjumaterialet har 

därefter gåtts igenom mellan fyra till fem gånger för att skapa en överblick. För att göra 

intervjumaterialet mer överskådligt genomfördes en meningskoncentrering enligt Kvales 

modell. Härigenom utkristalliserades relevant material och meningsbärande kommentarer, 

textstycken reducerades till mer precisa formuleringar. För att skapa en struktur i det 

omfattande intervjumaterialet gjordes därefter en uppdelning i tre centrala teman med sju 

olika kategorier och tio underkategorier. Varje intervju kodades i sin helhet in i de sju 

kategorierna. Materialet behövdes dock förtydligas för att kunna överblickas vilket innebar att 

materialet istället omstrukturerades och indelades i en andra bearbetning i tre dimensioner. 

Den första dimensionen tog upp de faktorer som orsakade den förändrade upplevelsen av 

psykoterapin. De två andra dimensionerna beskrev de olika processer som låg bakom det 

faktum att viktigt material inte aktualiserats. En sista bearbetning genomfördes där de 

meningsbärande kommentarerna bildade den mest meningsfulla strukturen. Materialet kunde 

delas in i två dimensioner. Den första dimensionen delades in i två teman. I den andra 

dimensionen återfanns två teman med kategorier och underkategorier (bild 1). I  

redovisningen av resultatdelen har jag vid flera tillfällen valt att citera personen ifråga, då jag 

ansett att vissa kärnmeningar på så sätt kunnat fångas på ett bra sätt. Vid andra tillfällen som 

kan uppfattas som citat har jag strukit vissa småord som t ex och eller men för att härigenom 

skapa ett flyt i texten.  

Bild 1. 

 

          D i m e n s i o n  I                                       D i m e n s i o n  II  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Tema             Tema                                            Tema                             Tema  

                                                                                         Kategorier                    Kategorier 

                                                                                         Underkategorier 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.6  Etiska ställningstaganden 

De intervjuade har informerats om syftet med undersökningen. Innan intervjuerna 

genomfördes skrevs ett dokument mellan parterna angående villkoren för undersökningen, där 

tystnadsplikt och de intervjuades anonymitet försäkrades, (bilaga 3). En i anslutning till 

intervjun uppföljande tid erbjöds. Av dokumentet framkommer att intervjumaterialet kommer 

att behandlas konfidentiellt. Intervjupersonerna informeras också om att de har rätt att när 

som helst avbryta studien vilket medför att material om dem inte kommer att användas. 

Medverkande har avidentifierats och i intervjumaterialet fått benämningarna; person 1, person 

2, person 3, person 4, person 5. Vetenskapsrådets regler och de forskningsetiska principerna 

har följts. Vad gäller arkivering kommer riksarkivets generella regler att beaktas.  
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4  Resultat 

Syftet med studien är att undersöka de processer som utifrån ett patientperspektiv ligger 

bakom att materialet inte aktualiserats i psykoterapin. Analysen av materialet belyser att de 

hos flera av de intervjuade efter avslutad terapi växt fram känslor av att en del viktigt material 

aldrig kom upp under deras terapier, material som varit bra om det aktualiserats under den 

psykoterapeutiska behandlingen. Två dimensioner med teman, kategorier och underkategorier 

framkommer vid analysen av intervjudata. Den första dimensionen beskriver hur 

intervjupersonerna upplevde sin psykoterapi i efterhand med betoning på de faktorer som 

förorsakat den förändrade upplevelsen av vad man önskar att man hade tagit upp i sin 

psykoterapi. Den andra dimensionen beskriver de processer  som utgjorde hinder för att 

viktigt material inte aktualiserats. Resultatet sammanfattas i Tabell 1. 
 

 

 

Tabell 1 

Dimensioner Teman Kategorier Underkategorier 
 

I. Faktorer som förorsakat den för-  
ändrade upplevelsen av terapin 

 

Yttre händelser leder till 
självreflektion 

  

 Pågående egen självreflektion   
    
 

 
 
II. Processer som hindrar att viktigt 
material aktualiseras i terapin 

 

 
 
Den psykoterapeutiska relationen 

 

Collusion 
 
Arbetsallians 
 
 
Överföring 

 

 
 
Oklarheter i kontraktet 
Ambivalens 
 
Att bli förälskad i sin 
terapeut  
Att inte duga/vara 
älskad  
Skam  
Skuld  
Konkurrens 
 

  

Försvarsstrategier 
Medvetet undan-
hållande 

Bortträngning 

 

 

I resultatredovisningen  presenteras först Dimension I med teman och därefter Dimension II 

med teman, kategorier och underkategorier. 

 

 

4.1  Faktorer som förorsakat den förändrade upplevelsen av terapin 

Yttre händelser som leder till självreflektion 

Yttre händelser som leder till självreflektion kan plötsligt kasta nytt ljus över den psykoterapi 

som man gått i. En sådan yttre händelse var att P1 efter avslutad terapi läste en bok som 

innebar att hon började reflektera på ett nytt sätt över den egna psykoterapin: P1 ”Inte direkt 

efter att den slutade så hade jag de funderingarna. Jag fick ju det senare i och med att jag 

träffade en person som också hade gått i terapi och berättade om sin terapi och som visade en 

bok som han följt i sin terapi”. ”Jag tycker att jag fick väldigt mycket insikter och aha-

upplevelser och jag började fundera på varför inte vi gick mer på djupet i min terapi”.  
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Pågående egen självreflektion 

P4 ”Jag, kände verkligen att jag var färdig och att jag hade arbetat klart”. Då det gått några år 

efter avslutad terapi började hon fundera över varför hon inte tagit upp en händelse med sin 

terapeut vilket ledde till att hon så småningom började en andra terapi. ”Det var en man som 

jag träffade när jag var i 20-års åldern som jag bara hade träffat 3 gånger och så skulle han 

iväg på en tjänsteresa och så dog han på den där tjänsteresan och det kände jag, det var en 

sorg”.   

 

P5 En av anledningarna att hon sökte upp sin tidigare terapeut för en ytterligare terapi, trots 

att hon inte var helt nöjd med terapeuten var att (P5) kände att det var något som kändes 

ouppklarat. ”Det är först när jag gick hos min terapeut andra gången som jag kunde säga 

sådant och det kanske är det som lossade knuten också att det gick att reda ut en sak som varit 

lite svår. Jag tyckte också att hon genomgått någonting. Det hade ju gått flera år och jag 

tyckte hon var mer avslappnad andra gången”. 

 

 

4.2  Processer som hindrat att viktigt material aktualiserats i terapin 

Denna dimension har två teman, Den psykoterapeutiska relationen och Försvarsstrategier. 

Först redovisas temat Den psykoterapeutiska relationen med kategorier och underkategorier 

och därefter temat Försvarsstrategier med kategorier. 

 

 

4.2.1  Den psykoterapeutiska relationen 

Analysen visar att hindren för att visst material skall aktualiseras kan beskrivas utifrån olika 

aspekter av den psykoterapeutiska relationen. Tre kategorier utkristalliserades: Arbetsallians, 

Collussion och Överföring. 
 

 

Arbetsallians  

Oklarheter i kontraktet.  Oklarheter i kontraktet uppstår om inte arbetsalliansen fungerar, 

och för mycket oklarheter leder till för mycket osäkerhet om vilka förväntningar man kan ha 

på det psykoterapeutiska arbetet. 

P1 ”Jag tänkte väl att jaha, det är så här terapi går till. Det var ju första gången, jag hade ju 

ingen annan att jämföra med”. ”Det här är ju en av de sakerna som är med mig att jag måste 

hävda min rätt och att jag inte gjorde det riktigt utan anpassade mig och att jag trodde att 

terapin skulle vara så säger kanske en del om mig”. ”Det blev ju så ganska konkret att jag 

slutade med att berätta om sådant som hade hänt tidigare. Ja, jag slutade med det, i och med 

att vi inte skulle göra det”. ”Jag fick lite sådana där praktiska råd men det känns som att det 

var bara plåster för stunden”.”Jag tycker inte riktigt att jag fick förståelse för att jag har 

ganska djupa mönster”. ”Alltså vad jag kommer ihåg i början så ville jag väl gärna prata om 

sådant som hade hänt tidigare i livet och det som hände i min barndom och så här och 

terapeuten sade ja, men det hände då och vi ska koncentrera oss på hur du beter dig idag. Och 

då accepterade jag det”.  

 

P2 ”Alltså, hon var ju väldigt, väldigt passiv”. Ibland kunde P2 uppfatta något argt hos 

terapeuten men menar att en del av detta säkert kom ifrån henne själv. Jag kommer ihåg, ”att 

jag hade den där känslan av att vara tung för henne”. Det kunde bli, ”väldigt tungt i rummet 

och det blev jobbiga känslor, att jag visade allt det för henne och bara satt och grät och grät. 

Och hon blev så ledsen också, det syntes liksom att det blev tungt för henne”. P2 ville inte att 
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terapin skulle handla om relationen dem emellan. ”Det blir ju liksom jobbigare och det 

kommer närmare och det är ju pinsamt och genant och så där. Det var ju inte alltid jag pallade 

med det, så var det. Ett motstånd”. ”Det var ju rätt så jobbiga situationer och sedan i andra 

stycken så kunde vi tycka olika om mina ämnen”. ”Vi hade jättemycket gräl om resor och jag 

ville resa bort och det gick inte, det tyckte inte hon, men jag ville ha mer frihet”. Terapeuten 

tyckte; ”att jag var egotrippad som inte tänkte på henne, eller hon kanske inte uttryckte det så 

men det var så jag tänkte liksom”. ”Jag skulle bort och vara utomlands ett år. Då har man ju 

inte tid riktigt för en separation för man håller liksom på och skall iväg med allt vad det 

innebär, så det har jag tänkt på en del att jag inte haft några riktiga avslut”. 

 

P3 uppfattade det som att det var ämnen hon inte kunde prata med terapeuten om.  

”Ja, alltså, hon förstod att jag hade någon slags kyrklig bakgrund, min familj lever i en kristen 

miljö och jag är uppvuxen i det och bland det första hon sade till mig var att det är någonting 

som jag inte känner till”, ”det tyckte jag var jättekonstigt”. ”Så tolkade jag det att det här är 

ingen idé att jag pratar om för det här är en helt annan värld än vad hon har stött på, och hon 

kan inte ge mig något när det gäller de här frågorna”. ”Alltså hon sade ju inte så som att det är 

otillåtet att prata om det, men jag tolkade det så att det här är ingenting som man pratar om”. 

”I mitten av terapin så ville hon utvärdera terapin och det tyckte jag var så konstigt mitt i 

liksom och koppla på någonting om min mamma”. ”Hon hade redan bestämt hur hon tolkade 

mig och det tror jag stoppade upp mig sedan”. ”Jag tyckte att hon bestämde redan från början 

att det fanns vissa ämnen som hon inte klarade av, alltså så tolkade ju jag det att det här är en 

helt annan värld än vad hon har stött på och hon kan inte ge mig något när det gäller de här 

frågorna”.  

 

Beträffande relationen till terapeuten menar P5 ”det var inte så bra personkemi. Men 

någonting var bra och någonting var ändå inte så bra”. Under hennes första terapi talade de 

överhuvudtaget inte om relationen dem emellan, och förtydligar detta genom att konstatera, 

”Nej, hon gjorde inte det”. ”Jag fick en känsla av att hon idealiserade vårt förhållande. Jag 

försökte ruska om och säga det är inte så bra”. ”Jag vet inte varför hon fick för sig att vi var så 

fantastiska. Men på något sätt så satt hon och höll fast för hårt i det”. ”Jag har funderat så 

mycket över att jag upplevde henne som en bra terapeut och ändå så kunde hon inte hjälpa 

mig i min nära relation till min man, inte ett dugg. Varken första gången och ännu mindre 

andra gången när terapin i övrigt var så bra”.  

 

Ambivalens. Ambivalens inför terapisituationen får ofta konsekvenser i arbetsalliansen. 

P2 ”Ja, det är svårt att veta också hur mycket man skall säga och hur mycket man vill säga. 

Jag kanske inte alls hade velat berätta det där, jag kanske hade ångrat mig efteråt, precis som 

jag nu kan tänka varför berättade jag inte det och det”. Hon tänker sig att hennes egen 

ambivalens och motstånd kring terapisituationen delvis handlar om hennes personlighet men 

att det också handlade om relationen till terapeuten. ”Den var ju bra ändå kände jag att jag 

ville hålla saker och ting för mig själv, att vår relation inte var som att jag ville prata med 

henne om den”. ”Det är bara på något sätt att man bestämmer sig så småningom för hur 

relationen är och att det inte känns som att man vill gå in på allting eller på djupare saker, 

ändå kan jag inte på något sätt säga att jag inte hade förtroende för henne. Jag hade mycket 

väl kunnat berätta mer”. ”Det är ju inte så himla lätt heller att ta emot tolkningar eller 

sanningar om sin person heller och åsikter och så där”. ”Det är så komplext för samtidigt som 

det var mycket som jag pratade om så var det också saker och ting som jag inte pratade om”. 

”Det var liksom både och tycker jag”. ”Det var jobbigt att vara i sina problem på det där sättet 

och ta upp sina saker om och om igen”.  
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P3 beskriver ambivalens gentemot terapisituationen. ”vi var inte där på lika villkor”. ”Man 

lämnar ut sig själv och terapeuten säger ingenting, eller väldigt lite, vilken gräns ska jag då 

dra, förstår du? Hur mycket vågar jag ta upp, och vad händer om jag tar upp mer och det 

kanske bara blir stumt för det är väl det jag kände”, ”Det blev lite stumt, det blev inget jaa”.  

 

P5 ”Det var lite både och”, ”Nu när du frågar så tänker jag varför gick jag tillbaka till den där 

terapeuten, utifrån min första erfarenhet av henne”. ”Det är nästan som att jag behövde testa. 

Jag skäms nästan att jag behövde testa, nu har jag inget behov av att gå till henne igen”. Det 

fanns ämnen där terapeuten förstod P5 mycket bra och där hon upplevde att hon fick god 

hjälp men det fanns också andra områden där hon inte upplevde att hon fick någon hjälp alls. I 

vissa situationer kunde hon uppleva att ”hon (terapeuten) kom så läskigt nära, så jag höll 

henne lite ifrån”.  

Flera av de intervjuade hade erfarenheter av problem med oklarheter i kontraktet, vilket är 

någonting som lätt uppstår om inte arbetsalliansen fungerar. För mycket oklarheter i 

kontraktet leder ofta till  mycket osäkerhet om vilka förväntningar man kan ha på det 

psykoterapeutiska arbetet. 

 

 

Collusion 

Flera berättelser belyser att det ibland uppstod situationer som tycks handlat om ett 

ömsesidigt undvikande att ta upp vissa ämnen. Berättelser som belyser att man velat gå mer 

på djupet i sina terapier och där man inte utforskat material tillräckligt utan mer eller mindre 

bestämt sig för att ligga på en ytlig nivå. En av de intervjuade uttrycker tydligt att hon vid 

vissa tillfällen kunde känna ett motstånd från terapeuten att inte vilja utforska. Det framstår 

här som om terapeuten enbart är en passiv lyssnare som inte hjälper patienten vidare med sitt 

motstånd.  

P1”Jag saknade nog ett djupare förhållningssätt”.”Det blev ju litet så här att jag istället kom 

och berättade från vecka till vecka om vad som hade hänt och saker som kanske varit 

jobbiga”. ”Vi hade kunnat se mönster tillsammans”, ”jag såg liksom inga samband mellan 

mina beteenden”. 

 

P2 ”Jag kan tycka varför tog jag inte upp mer och varför gick jag inte djupare”. ”Jag kan vara 

kritisk mot mig själv när jag tänker varför uppehöll jag mig så mycket vid det där som man 

säger varje dags problem eller vardagsproblem, typ relationer på jobbet och sådana saker”. 

Parallellt med sin egen osäkerhet och ambivalens förmedlar P2 att hon ibland kunde känna 

motstånd från terapeuten; ”Jaa, jag kunde känna liksom motstånd från henne, att inte vilja, det 

kunde jag göra”. 

 

P5 beskriver hur hon i vissa känsliga lägen ibland kunde känna gentemot sin terapeut att det 

var någonting som terapeuten inte riktigt ville veta; ” hon fixar inte att höra det här, hon ville 

inte riktigt”. P5 menar att det här ofta inträffade då hon tog upp relationen till sin man och då 

hon försökte benämna svårigheterna i den relationen; ”man liksom kom dit, det är dåligt, det 

är dåligt i vår relation. Man kom liksom dit på det här intima planet, det väldigt nära planet”. 

”Vid några tillfällen är man ju sådär vidöppen, eller jag var det i min terapi så att jag började 

prata om nära relationer till min egen man och om svårigheter”. P5 tog upp en otrohetsaffär 

hon blev utsatt för av sin man. ”När jag berättade det här i terapirummet så tycker hon bara att 

det var underbart roligt”. P5 poängterar ”för mig är det ju samtidigt en situation som är 

väldigt svår”. ”Och jag har tänkt på det varför tyckte hon det var så roligt?”. ”Det måste väl 

ha att göra med hur jag berättade det eller vad jag berättade. Hur komplext jag förmedlade 

relationen så att det kändes att det är inte så illa”. ”Det är ju också ett skrik på hjälp. Att hjälp 
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mig förstå”. ”Och jag tänker just att det är någonting som hon, kanske inte riktigt ville veta. 

Ingen ville prata om det, för det är ju också det svåraste svåra”.”Det var som att det där inte 

fick finnas utan att hon gillade vår familj eller ville behålla bilden av ett häftigt par”, ”på 

något sätt så satt hon och höll fast för hårt i det”, ”och där jag ofta kände mig ensam och 

sårad”. ”Jag tyckte alltid att hon tog ställning för min man”, ”då bara kände jag liksom att hon 

inte tillräckligt tog mig på allvar, den känslan. Jag kanske inte tog mig själv tillräckligt på 

allvar i att här fanns saker som var dåliga”.   

 

 

Överföring 

Att uppleva psykoterapeuten som något annat än just psykoterapeut benämns överföring. 

Olika sådana överföringskänslor visar sig vara ofta förekommande som orsak till att material 

inte aktualiserats. Kategorin överföring har fem underkategorier i denna studie: 

Överföringskärlek, Oron att inte duga/älskad, Skam, Skuld och Konkurrens. 

 

Att bli förälskad i sin psykoterapeut - överföringskärlek. Att bli förälskad i sin 

psykoterapeut är känsligt och kan leda till att den psykoterapeutiska processen inte utvecklas.  

I efterhand menar P4 att hon kanske kunnat arbeta mer med att hon blev förälskad i sin 

terapeut. ”Jag kunde ha tagit att jag kände mig förälskad i honom”, ”Och få jobba mera med 

det och varför det blev så. Ja kanske mer öppet prata om det. Sedan förstår jag ju idag varför 

det blev så men det kanske jag inte tog riktigt”. 

 

Oron att inte duga/vara älskad. Oron att inte duga/vara älskad är en överföringssituation 

som väcker oro och försiktighet med att utelämna material. Redan vid bedömningssamtalet 

inför sin psykoterapi beskriver P2 att det var en ”prestationssituation”. ”Det var väl den där 

känslan från början att jag var orolig att hon inte skulle tycka att jag var tillräckligt dålig eller 

tillräckligt bra”. 

 

Skam. Skam i överföringen framträder i analysen som ett utbrett problem som obearbetat får 

stor inverkan på vad som tas upp i psykoterapin. P1 ”Det här med skam det kom aldrig upp”. 

”Det fanns en del saker som jag tog upp med henne, eller vi tog upp det tillsammans i början 

och så där fast jag kommer inte riktigt ihåg dem men jag känner inte att jag vill säga dem här 

heller för det är ju ganska känsligt. Det är ju en sida hos mig själv som jag som jag nästan 

skäms över, som man vill förändra”. Hon förmedlar att hon lätt hamnar i en offerroll där hon 

känner skam och beskriver en återkommande känsla från terapin av att inte vilja vara någon 

som var jobbig. ”Det var jag som var rädd att upplevas som en ältande person, som ältar 

barndomen, vilket gjorde att jag lade locket på”. ”Jag ville väl vara duktig inför henne, visa 

att jag kan väl släppa det då om det är det som behövs”.”Om jag skulle liksom tänka såhär att 

jaha, nu sticker jag ut hakan och säger någonting, nu hävdar jag någonting också så tas inte 

det emot, då är jag ganska snabb att känna skam och vända det emot mig, och kanske var det 

de som hände i terapin att jag ganska snabbt om jag sade någonting, om då terapeuten tyckte 

att det där skall vi inte älta, det där skall vi inte prata om så kände jag skam. Jag tror att jag 

har väldigt lätt att känna det, väldigt snabbt”.”Jag vet ju inte om hon tänkte på det att jag 

tystnade och kände skam, det vet ju inte jag om hon märkte av”. ”Det är klart jag kan tycka 

det är ganska olyckligt att man under terapin sitter och känner det, och det inte kommer upp 

till ytan”. 

 

P2 tänker sig att det som är svårt är man också rädd att utsätta sig för och menar att  

terapisituationen för henne var förenad med känslor av skam kring oron att bli bedömd, ”bli 

diagnostiserad eller någonting liknande, bli tyckt om”. 
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P4 menar att det fanns något skamfyllt i detta att inte komma ihåg och refererar till sin egen 

erfarenhet av att omedvetet trängt undan en för henne smärtsam upplevelse. ”Just det att man 

kan vara så medveten om allting och så går det faktiskt inte att nå fram till allting”. Då hon 

snuddat vid skam i en terapi så har det varit utifrån en konkret händelse som inte direkt varit 

förknippat med skam, men under själva berättandet har hon tänkt att det kanske handlat om 

skam. 

 

P5 ansåg inte att hon fick någon förståelse från sin terapeut beträffande relationen till sin man 

vilket kunde leda till upplevelser av skam då hon ändå försökte ta upp ämnet. Ibland försökte 

hon prata om någon händelse på ett sätt så att terapeuten verkligen skulle förstå också förstod 

hon kanske ändå inte vilket kunde leda till känslor av skam. ”Det är kanske någon skam som 

man delar när man sitter två personer i ett litet rum och det blir väldigt nära intima känslor 

och sexuella känslor kanske. Jag tror att det kommer från båda hållen, både från patienten och 

från terapeuten och att man som patient är väldigt, väldigt lyhörd”. 

 

Skuld. Skuld i överföringen handlar om en överträdelse av ett överjagsförbud dvs en handling 

som överträder ett förbud. P1 beskriver hur hon under psykoterapin kunde känna sig lite dum 

då hon tog upp saker som hände då hon var liten. Vid sådana tillfällen kunde terapeuten säga  

att de skulle koncentrera sig på hennes beteende idag.”Jag lade väl skulden på mig själv”. 

”Varför tänker jag hela tiden att det är mitt fel och att det kanske är det där man måste börja”. 

 

Konkurrens.  Konkurrens som en del av överföringen leder till störningar i patientens 

möjlighet att vara just patient. P2 ”Det kom jag bara att tänka på nu, alltså varför tog jag inte 

upp det med henne, alltså på några sätt tog jag upp det med henne, men jag skulle kunna tagit 

upp det mer, de här känslorna av prestation och krav”. 

 

P5 ”Det är nog litet det också att hon skulle konkurrera med mina föräldrar som jag hade 

förlorat och som jag ville behålla också litet idealiserade”. P5 menar att hon ibland kunde få 

intryck av att terapeuten ville förändra bilden av modern. I sådana situationer kunde känslan 

av att inte riktigt bli lyssnad på infinna sig, liksom känslor av att ”det är ingen idé”.  

Överföringen visade sig vara ett svårt motstånd mot fördjupningen av psykoterapin och skam 

i samband med överföringen visade sig vara ett återkommande ämne i flera berättelser. 

Överföringsproblem i samband med konkurrens var ett annat ämne som återkom.  

 

 

4.2.2  Försvarsstrategier 

Försvarsstrategier var det andra temat som återfanns i intervjuerna som en orsak till att viktigt 

material inte kom upp i terapin. Huvudstrategier var medvetet undanhållande och bort-

trängning. 

 

Medvetet undanhållande. P2 ”Jag hade mycket väl kunnat berätta mer, liksom men alltså 

det är väl så att jag var väl inte säker då och är väl inte säker på än idag hur mycket det är bra 

att berätta” ”I en terapisituation kommer man ju också att tänka på saker som man kanske inte 

säger”. Hon menar att hon i terapin inte ville gå in på allting eller på djupare saker och 

förmedlar att detta kanske också handlade om att hon inte vågade tillräckligt mycket. ”Alltså, 

de uttryck som de fick, det var väl just det att jag inte tog upp vissa saker, valde ut liksom 

teman”. ”Det var flera teman som inte kom upp, ja eller som jag kanske snuddade vid och inte 

gick djupare i, ändå gick jag liksom en psykodynamisk psykoterapi”. ”Jag hade väldigt 

mycket tankar själv kring att jag inte tog upp tillräckligt mycket”.   
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P3 Som en följd av att P3 kände sig obekväm med sin terapeut under sin första terapi så 

undvek hon att ta upp vissa ämnen. Hon valde ibland ut vad hon skulle prata om. ”Ja det 

kanske inte var så att jag gjorde det medvetet men jag har tänkt på det efteråt att jag kanske 

undanhöll vissa saker”. ”Jag hoppade av någon gång och ja på det sättet mixtrade litegrann”.  

 

P4 ”Jag vet att det finns mycket omedvetet, medvetet och bortträngda saker jag har upplevt 

det själv. Jag gick verkligen från omedvetet till medvetet i min terapi och det är därför jag 

tänker att det jag inte nådde finns inte liksom”.  

 

P5 menar att hon nog ibland undvek och valde bort att ta upp saker i den första terapin. Hon 

trevade och började ibland försiktigt att prata men upplevde vid vissa tillfällen att det inte 

kändes riktigt bra. ”Ibland kunde jag känna att det blev så att jag pratar om det så hon förstår. 

Att jag liksom ibland kunde vara på väg dit t ex och prata om det, men sedan kunde jag tänka, 

åh neej”. ”Just det att jag undvek vissa saker”, ”Det var nog det att jag undvek att släppa 

henne så nära”.  

 

Bortträngning.  P1 ”Naturligtvis så finns det gränser för vad man berättar även i en terapi 

men jag kan inte minnas att jag satte direkt motstånd och att jag satt och klämde på 

någonting”. ”Jag kan känna det att i terapin var jag så omedveten att jag så lätt valde att inte 

kanske ifrågasätta mera om tidig barndom och så där”.   

 

P3 ”Alltså. Min bild av terapin är att jag kände mig öppen mot henne. Sedan kan man ju ändå 

inte riktigt veta. Även om man liksom gått i terapi förut och man vet ändå inte, det kan ju 

finnas skrymslen i mig som inte kommer fram, men inte på något medvetet plan”. ”Det fanns 

inget hotfullt eller inget som jag medvetet försökte dölja, för henne”. ”Ja, det kanske inte var 

så att jag gjorde det medvetet men jag har tänkt på det efteråt att jag kanske undanhöll vissa 

saker”. 

 

P4 menar att hon under terapin var medveten om en traumatisk händelse men att hon ändå  

inte kunde få känslomässig kontakt med denna trots att hon verkligen ansträngde sig. ”Just det 

att man kan vara så medveten om allting och så går det faktiskt inte att nå fram till allting”. 

I efterhand tänker hon att hon omedvetet trängt undan minnet av händelsen. Hon betonar att 

hon inte undvek att ta upp saker med sin terapeut av rädsla utan anledningen var menar hon 

att hon psykiskt inte var där. ”Jag tror att jag vågade men jag var inte där. Jag hade inte 

kommit till de lagrena eller vad man skall säga” och förmedlar en tanke om att man i en terapi 

arbetar sig nedåt i olika lager. ”Men, jag blir osäker på det här med minnen som man inte 

kommer åt men det måste ju påverka en”. Hon menar att man i vissa psykiskt pressade 

situationer som varar under en längre tid ”kanske inte är närvarande så man har faktiskt inget 

minne att komma ihåg”. ”Det jag inte nådde fram till och som ligger i det undermedvetna, det 

kanske till och med är bättre att inte nå fram till det och det är ingenting som jag känner 

påverkar mig nu om du tänker så, utan det går inte att nå fram till allting och mer att acceptera 

det och arbeta med det och kanske att jag skulle fortsatt med den acceptansen men det får jag 

fortsätta med själv”.  

Av intervjumaterialet framkommer några berättelser där man medvetet i vissa situationer 

valde bort att prata om vissa ämnen. Någon person funderar också kring att hon kanske valde 

bort något, men inte på något medvetet plan.  
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5  Metoddiskussion 

Den halvstrukturerade kvalitativa intervjumodellen fungerade väl och möjliggjorde att 

frågorna kunde fördjupas. Efter genomförda intervjuer framgick att frågeställningen hade 

tjänat på att konkretiserats ytterligare för att på så vis erhålla mer specifika svar. Av de fem 

personer som intervjuats har samtliga varit kvinnor i åldersgruppen  40 - 60 år, kanske har 

detta faktum i någon mån påverkat resultatet. Skam var någonting återkommande i flera 

berättelser. Beck-Friis (2005) tänker sig att mannen i större utsträckning än kvinnan har en 

tendens att dölja sin skam. Han poängterar att det är vanligt att kvinnor i större utsträckning 

än män kan känna sig fyllda av skam vilket handlar om upplevelser av att vara förtryckta. 

Beck-Friis menar också att kvinnor i större utsträckning än män kan känna skuld för sina 

upplevda misslyckanden i relationer. Alla fem kvinnor arbetar med människovårdande yrken, 

två av personerna arbetar inom psykiatrin, de tre övriga arbetar inom angränsande 

arbetsområden. Man skulle kunna tänka sig att erfarenheter från liknande arbetsområden i det 

här fallet eventuellt skapar möjlighet till liknande reflektioner vilket kan ha påverkat 

validiteten. Att det endast varit fem intervjuer påverkar reliabiliteten. Av de fem intervjuade 

kvinnorna har fyra stycken genomgått två terapier. Fokuseringen har i dessa fall 

huvudsakligen legat på den senare terapin. Greenson (1985) framhåller att patienter som läser 

böcker och artiklar om psykologi ibland gör detta som ett försök att täcka upp brister inom en 

själv och på så vis undvika att opreparerat material kommer upp vilket han menar är att 

hänföra till en form av motstånd.  

 

Till sin karaktär har intervjuerna blivit väldigt olika, till viss del beroende på personernas 

inbördes olikheter sannolikt också en del beroende på hur samspelet fungerat mellan den som 

intervjuats och den som intervjuat. En av intervjuerna har pga problem med den tekniska 

apparaturen varit nödvändig att göras om. En initial osäkerhet kring inte minst tekniken har 

allteftersom intervjuerna genomförts rört sig mot större säkerhet. Man kan självklart fundera 

kring huruvida det överhuvudtaget är möjligt att personer plötsligt ska öppna sig och prata om 

de svårigheter som de under kanske flera års terapi inte kunnat ta upp med sin terapeut och 

dessutom göra det med en för dem främmande person som de träffar vid endast ett tillfälle. 

För att genomföra en ordentlig djupintervju i ämnet hade det troligtvis behövts ett eller ett par 

ytterligare samtal eftersom mycket handlar om tillit i relationen och att våga öppna sig.  

Ämnet i sig har också tydliggjort vissa av intervjuarens egna inre motstånd. Uppsatsens 

teoretiska referensram utgår huvudsakligen ifrån objektrelationsteorin, intervjuerna och 

tolkningen av materialet påverkas av detta. En intervjusituation i sig blir i viss mån styrande, 

intervjufrågorna har dessutom varit fokuserade på hindren vilket eventuellt inneburit att 

någon/några intervjupersoner blivit tveksamma att berätta olika händelser. Kanske har 

fokuseringen på hindren i sig blivit ett hinder. Det faktum att vi bara setts vid ett tillfälle kan 

påverkat resultatet, bägge parter kan varit extra försiktiga med vad man säger. Det kan vid ett 

enda tillfälle vara svårt att få till stånd en tillräckligt tillitsfull miljö som skapar utrymme att 

berätta om personliga svårigheter. Att intervjuerna spelats in på band har säkerligen 

ytterligare påverkat de intervjuades möjligheter att vara spontana. Min egen ovana kring 

intervjusituationen har säkert också påverkat intervjusituationen. Erfarenheten från 

intervjuerna var att när man närmade sig någonting som under terapin varit komplicerat så 

uppstod ofta en tveksamhet. Det blev ofta ett brott inför benämnandet, personen tystnade ett 

ögonblick ibland följde ett hmmande. Det var som om hon funderade på om hon kunde 

berätta det. Crafoord (1994) menar att inspelningssituationen i sig är betydligt mer 

inträngande än vad man vill tro. Han menar att inspelningssituationen inte är någonting som 

man glömmer utan att den hela tiden är närvarande och betonar att det vid en inspelning alltid 

finne en tredje åskådare.  
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Det har i det här arbetet inte varit helt okomplicerat att komma i kontakt med f.d. 

terapipatienter. Vid en mottagning var man orolig över vad intervjuer skulle kunna tänkas 

sätta igång. Från samma mottagning uppstod funderingar kring hur själva urvalet av patienter 

skulle gå till, som om man redan från början tänkte sig att ett urval skulle behöva göras. Det 

understryker på något sätt komlexiteten i ämnesvalet. Till stor del har det säkert handlat om 

otydlighet från min sida gentemot respektive mottagning om undersökningens metod och 

syfte. Ämnesvalet gör ändå att jag funderar över eventuella parallella processer. Det här är 

enbart spekulationer men möjligtvis har det hos någon eller några psykoterapeuter funnits oro 

över att negativt laddat material skulle kunna tänkas komma fram i efterhand och den 

personliga skam detta skulle kunna innebära. Vid en mottagning uttrycktes funderingar kring 

vad en intervju skulle kunna tänkas väcka upp i patienten vilket står i konflikt med det 

psykoanalytiska synsättet som till stor del handlar om att väcka upp, associera fritt, benämna 

och bearbeta.  

 

 

 

 

6  Resultatdiskussion 

 

Vilka faktorer bidrar till en förändrad upplevelse efter avslutad psykoterapi? 

 

Vilka processer ligger bakom att visst material inte aktualiserats under den pågående  

psykoterapiprocessen? 

 

 

6.1  Faktorer som förorsakat den förändrade upplevelsen av terapin 

En person läste efter avslutad terapi en bok som innebar en förändring i hennes upplevelse av 

terapin. Några av personerna löste problemet med att de inte känt sig helt färdiga efter 

terapins avslutning genom att gå en kortare eller längre ytterligare terapi vilket belyser att de 

tagit sina egna funderingar på allvar.  

 

En fundering som infunnit sig efter intervjuerna var hur förväntningarna såg ut på 

psykoterapin då denna inleddes, om det i vissa fall funnits en förhoppning att psykoterapeuten 

ska lösa alla ens svårigheter. Samtidigt som denna förhoppning måste ges utrymme i en terapi 

blir vikten av att de självreflekterande processerna kommer igång central. Vid tidigare 

beskrivning av STOPP-projektet (Sandell, 2006) framkom att de var de patienter, oavsett om 

de gått i psykoterapi eller analys, som beskrev en aktiv självreflektion och egen bearbetning 

av tankar och känslor som fortsatte att förbättras allra mest efter avslutad behandling.  

 

 

6.2   Processer som hindrat att viktigt material aktualiserats i terapin 

6.2.1  Den psykoterapeutiska relationen 

Resultatet visar att man antingen tenderat att skuldbelägga sig själv för de svårigheter som 

uppstod i psykoterapin alternativt att man lade över huvudansvaret för svårigheterna på 
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terapeuten. Hindren eller patientens motstånd i terapisituationen och mot densamma ser ut på 

olika sätt men primärt har det ändå att göra med överföringssituationen. 

 

Arbetsalliansen 

Oklarheter i kontraktet. Det framkom hos några av de intervjuade att det fanns oklarheter i 

kontraktet vilket resulterade i svårigheter i arbetsalliansen. Materialet innehåller många 

erfarenheter av svårigheter i relationen till terapeuten. P3 säger t ex; ”Vi var inte där på lika 

villkor”. ”Man lämnar ut sig själv och terapeuten säger ingenting, eller väldigt lite, vilken 

gräns ska jag då dra, förstår du? Hur mycket vågar jag ta upp, och vad händer om jag tar upp 

mer och det kanske bara blir stumt för det är väl det jag kände när jag gick till den första 

terapeuten, att det blev lite stumt, det blev inget jaa”. Craaford (1994) beskriver att det finns 

en risk att man fyller ett tomrum med ord, han menar att det kan handla om en rädsla inför en 

fruktad inre tystnad där orden i sig kan bli ett slags lugnande buller i syfte att undvika  

pauserna. P5 tog upp att hon under hennes första terapi befann sig i kris och att hon under den 

perioden kände sig väldigt beroende av sin terapeut. P5 poängterar att personkemin mellan 

henne och terapeuten inte var så bra.  

 

Av materialet framkommer en uttalad oro huruvida terapeuten skulle orka med dem eller inte. 

P2 reflekterar över hur hennes bägge terapier avslutades ”lite konstigt”. Etchegoyen (1998) 

menar att om ena parten bestämmer sig för att avsluta behandlingen så kallas det inte avslut 

utan avbrott, och poängterar att inkluderat i tankarna om kontraktet är att behandlingen ska 

avslutas efter en gemensam överenskommelse.  

 

Ambivalens. Materialet visar på flera berättelser om ambivalenta känslor inför hela 

terapisituationen P2 ”Det är svårt att veta också hur mycket man skall säga och hur mycket 

man vill säga”. ”Jag kanske inte alls hade velat berätta det där, jag hade kanske ångrat mig 

efteråt”. Farber (2006) menar att det i det självavslöjande ögonblicket ofta finns en 

ambivalent kvalité som handlar om närmande kontra undvikande. Dels finns en förhoppning 

att avslöjandet ska leda till ett ömsesidigt delande, parallellt med denna önskan finns en 

fruktan att så inte kommer att bli fallet. Han menar att det kan uppkomma svårigheter för 

patienten om denne försöker dela erfarenheter med terapeuten för fort.  

 

Collusion 

Hos flera av de intervjuade tycks det i några sammanhang funnits ett ömsesidigt undvikande 

av material. P5 ”Och jag tänker just att det är någonting som hon, kanske inte riktigt ville 

veta. Ingen ville prata om det, för det är ju också det svåraste svåra”. 

 

Överföring 

Överföringen visade sig vara det kanske svåraste motståndet mot fördjupningen av 

psykoterapin. 

Winnicott (1993) betonar vikten av att som terapeut vara uppmärksam på motöverföringen.  

Plakun (2006) framhåller att den projektiva identifikationen i överföringen kan trigga 

terapeutens egna karaktärsdrag som t ex sårbarhet och där resultatet blir en oacceptabel 

motöverföring och känslor som kan leda till att terapeuten blir delaktig i en projektiv 

identifikation byggd på aspekter i terapeutens egna karaktär och bakgrundshistoria. I ett sådan 

situation uppstår en ömsesidig projektiv identifikation där både patienten och terapeuten är 

involverade. 

 

Att bli förälskad i sin psykoterapeut-överföringskärlek. En person blev kär i sin terapeut 

vilket var något som hon i efterhand tänkt att hon skulle kunnat pratat mer med terapeuten 
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om. Freud betonar hur betydande motståndets del i överföringskärleken är (Freud, 1915a 

[1914], 2002). Gullestad och Killingmo (2005) menar att patienten vid en erotisk överföring 

till terapeuten kan hamna i en situation där patienten inte är i stånd att inta en 

självreflekterande hållning till den aktualiserade affekten. En annan person uttryckte en oro 

över att inte duga.  

 

Skam var ett återkommande ämne i flera av intervjuerna och materialet innehåller flera 

berättelser om svårigheter i samband med skamfyllda situationer vilket fick stor inverkan på 

vad som kom att tas upp i psykoterapin. P1 ”Det vet jag ju inte om hon upplevde att jag kände 

skam”. Hon uttryckte en besvikelse angående den skam hon ofta upplevde i terapirummet 

men som aldrig kom att benämnas. Wurmser (1987) betonar hur kraftfull motöverföringen är 

vid skam vilket gör det angeläget att respektera patientens lager av tystnad, undvikande och 

intellektualiserande som ofta handlar om en ångest inför att exponera skammen. Wurmser 

menar att när vi hos våra patienter observerar skam erfar vi som observatörer ofta skam över 

att ha sett för mycket, inkräktat för djupt i det fördolda. Vår egen motöverföring blir lätt ett 

försvar gentemot skammen .  

 

Konkurrens var ett annat ämne som kom upp under intervjuerna. P5 ”Det är nog litet det 

också att hon skulle konkurrera med mina föräldrar kändes det som. Som jag hade förlorat 

och som jag ville behålla också lite idealiserande”. I den relationen tycks det parallellt med 

konkurrenssituationen funnits ett ömsesidigt idealiserande då samma person senare under 

intervjun säger; ”Jag fick en känsla av att hon idealiserade vårt förhållande. Jag försökte ruska 

om och säga det är inte så bra”. P3 idealiserade stora delar av terapisituationen. Sigrell 

beskriver den primitiva idealiseringen som en projicering av det egna grandiosa självet, där 

patienten önskar komma över de egenskaper han föreställer sig att de idealiserade personerna 

besitter. (Sigrell, 1994).  

Av resultatet framgår att arbetsalliansen var väldigt betydelsefull för hur terapin utvecklades. 

Det framkommer en hel del material kring erfarenheter av brister i arbetsalliansen som fått 

negativa konsekvenser i den psykoterapeutiska processen. Några personer uttryckte 

svårigheter att tala om nära relationer. P5 ”Det måste väl ha att göra med hur jag berättade det 

eller vad jag berättade. Hur komplext jag förmedlade relationen så att det kändes att det är inte 

så illa”. Farber (2006) framhåller att vad vi avslöjar är direkt förenat med hur vi avslöjar, det 

vi avslöjar. P5 tog upp att hon under hennes första terapi befann sig i kris och att hon under 

den perioden kände sig väldigt beroende av sin terapeut då hon under den perioden 

genomgick en stor sorg. Av Falkenström, Grant, Broberg och Sandells  intervjumaterial 

(2007) framkommer att tidigare obearbetad sorg kan omöjliggöra att hantera sorg som dyker 

upp i nuet. Flera olika författare har på olika sätt poängterat vikten av att överföringen mellan 

patient och terapeut utvecklas för att patienten ska kunna uppnå en strukturell förändring. 

Liksom att patientens förmåga till självreflektion är nödvändig för att få igång denna process 

vilket också avspeglas av materialet.  

6.2.2  Försvarsstrategier 

Medvetet undanhållande. Flera berättelser i materialet klargör att intervjupersonerna i vissa 

situationer medvetet undvikit att ta upp ämnen. Speciellt tycks det i dessa fall handlat om 

situationer då personen ifråga inte känt sig tillräckligt bekräftad av sin psykoterapeut. Av 

materialet framkommer också flera berättelser med beskrivningar av hur de intervjuade ibland 

valde ut vad de skulle tala om med sin psykoterapeut. P5 förmedlade hur hon medvetet valde 

bort att ta upp vissa saker och uttryckte också att hon ibland tänkte att ”jag pratar om det så 

hon förstår”. Hon beskriver hur hon kunde vara på väg att prata om någonting väsentligt men 

kunde i sådana situationer ibland känna att hon hindrade sig själv. P5 reflekterar över att 
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själva undvikandet att ta upp vissa saker kanske handlade om ett undvikande att släppa 

terapeuten så nära.  

 

Bortträngning 

I efterhand tänker sig P4 att hon nog under terapin omedvetet trängde undan minnet av en 

traumatisk händelse. P3 menade att hon inte undanhöll något medvetet men i efterhand har 

hon funderat över om det kanske var vissa saker hon ändå undanhöll. Hon beskriver att 

hennes undvikande kunde uttryckas i att hon vid enstaka tillfällen hoppade över någon 

psykoterapitimme. P2 ”Alltså, de uttryck som de fick, det var väl just det att jag inte tog upp 

vissa saker, valde ut liksom teman”. Hon menade också att man i en terapi kanske kommer på 

saker som man inte säger och förmedlade att hon själv haft mycket egna tankar kring att hon 

inte tog upp tillräckligt mycket.  
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7   Sammanfattande synpunkter 

Utifrån de fem intervjuer som gjorts är det svårt att dra några slutsatser kring vad som leder 

fram till en kvalitativ förändring i synen på psykoterapin. Däremot framkommer några tydliga 

exempel på vad som skulle kunna leda fram till förändring. Man skulle kunna tänka sig att 

detta kan handla om att vissa personer uppnått självreflektion efter avslutad psykoterapi 

medan andra istället fallit tillbaka i tidigare mönster där de blivit väldigt upptagna av 

omvärldens reaktioner. Faktorer som har att göra med förmågan till självreflektion är 

någonting som man skulle behöva undersöka ytterligare. Efter avslutad terapi är det inte 

ovanligt att synen på terapin förändrats så har även skett för de personer som intervjuats. Av 

de intervjuade bekräftade flera personer att det var återkommande ämnen som under deras 

psykoterapi kom att benämnas i väldigt begränsad omfattning. De ämnen som de rörde sig om 

var: barndomen, religionen och sexualiteten. Samtliga intervjuade uppgav att de efter olika 

initiala motstånd haft hjälp av sina terapier och att de fått viss ökad insikt om sin egen 

problematik. Parallellt med detta förmedlade flera av dem att de efter avslutad terapi bar på en 

känsla av att inte vara helt färdiga, en känsla av att något fanns kvar att bearbeta. Flera av 

personerna uttryckte en allmän besvikelse över att man inte arbetat tillräckligt mycket med 

motståndet. Ett allmänt missnöje mot vad terapin gav framkom liksom en brist på djup. Några 

uttryckte funderingar på varför de inte tog upp mer och varför de inte gått djupare i sina 

terapier. Man kan i det sammanhanget fundera över hur mycket de verkligen själva varit 

benägna att arbeta med sitt eget motstånd och i vilken utsträckning de förväntat sig att 

terapeuten skulle arbeta med detta så att säga åt dem. Bristen i den psykoterapeutiska tekniken 

är också att man arbetar för lite med motståndsaspekten. Några menade att tiden som gått 

efter det att terapin avslutades gjort att de hunnit reflektera. En tänker att hennes problem 

kanske löst sig i alla fall men att terapin nog haft en påskyndande effekt, medan en annan inte 

tror att tiden i de här fallet haft någon betydelse för hur hon tänkt kring sin terapi. En av de 

intervjuade uttryckte sig på följande sätt; ”jag får ut någonting av det här ändå va, men att en 

del saker inte”. En annan person menade; ”Jag har tänkt så att när man går i terapi så får man 

alltid någonting och någonting blir kvar, ändå”.     
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                                                                                                                                         Bilaga 1 

                                                                                 

                                                                                                    

Anledningen till detta brev är att jag går en utbildning vid Sankt Lukas utbildnings- 

institut för att bli psykoterapeut och i den utbildningen ingår att skriva en uppsats. Det jag 

skulle önska är; att vid ett tillfälle på cirka en timme intervjua Dig om det är någonting under 

den period du gick i psykoterapi, som Du nu i efterhand upplever att Du inte tog upp och Dina 

eventuella tankegångar och funderingar kring detta. Förutom intervjuer kommer uppsatsen att 

vila på litteraturstudier.  

 

Ditt eventuella deltagande bygger självfallet på frivillighet och Du har också rätt att när som 

helst avbryta din medverkan. Om Du väljer att avbryta deltagandet medför detta att eventuellt 

material som Du lämnat ut inte kommer att användas. Intervjun kommer att spelas in på band, 

om det är så att Du har frågor i efterhand kring intervjun är Du välkommen att höra av Dig till 

mig. Du kommer att erbjudas att ta del av din egen intervju och beredas möjlighet till 

eventuella korrigeringar i efterhand. Du kommer innan intervjun påbörjas att skriva under ett 

dokument, detta för att försäkra Din anonymitet. Intervjumaterialet kommer att förvaras 

konfidentiellt och anonymiseras, vilket innebär att alla möjligheter till identifikation 

undanröjs.      
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Bilaga 2 

                                                                                                                                                                                                   

För några veckor sedan fick Ni ett brev. Det handlade om en intervju jag skulle vilja göra med 

anledning av Er tidigare terapi. Jag utbildar mig till psykoterapeut och i utbildningen ingår att 

skriva en uppsats. Er eventuella medverkan bygger självfallet på frivillighet. Du kommer 

innan eventuell intervju få underteckna ett dokument som styrker kraven om tystnadsplikt 

vilket innebär att enskilda människor inte kommer att kunna identifieras. För mig vore det 

värdefullt om jag fick möjlighet att vid ett tillfälle intervjuer Er. Om frågor eller funderingar 

uppstår i samband med intervjun är Du alltid välkommen att höra av Dig till mig, vid behov 

kommer Du också att erbjudas en uppföljande tid. Om det är så att Du skulle kunna tänka Dig 

att ställa upp kan Du antingen vända Dig till X mottagningen och meddela att de kontaktar 

mig, så ringer jag upp Dig, eller så kontaktar Du mig via telefon eller mail. Välj det 

alternativet som passar Dig bäst. Det vore bra om Du har möjlighet att på något av dessa sätt 

ge besked senast den 5/12. 

 

Med vänlig hälsning 

Pär Norberg 

Tel 672 39 44   

Min mailadress är par.norberg@sll.se 
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Bilaga 3  

                                                                                                                                                                                             

Detta dokument handlar om att säkerställa att Dina uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och anonymiseras. Du kommer att få möjlighet att ta del av materialet som 

berör Dig och som avses finnas med i studien och därigenom få möjlighet och beredas till 

eventuella korrigeringar i efterhand.  

 

Ditt eventuella deltagande bygger självfallet på frivillighet och Du har också rätt att när som 

helst avbryta din medverkan. Om Du väljer att avbryta deltagandet medför detta att eventuellt 

material som Du lämnat ut inte kommer att användas. Intervjun kommer att spelas in på band, 

om det är så att Du har frågor i efterhand kring intervjun är Du välkommen att höra av Dig till 

mig, Pär Norberg. Möjligheter till identifikation kommer att undanröjas.      

 

Det här dokumentet skrivs i två exemplar, varav det ena till den person som intervjuas och det 

andra till den som genomför intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


