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Sammanfattning/abstract 
 
Affektfokuserad psykoterapi är på frammarsch i västvärlden och forskningen 
indikerar goda resultat. Vidare är handledning ett viktigt moment för många 
yrkesgrupper, inte minst för psykoterapeuter. Det finns mycket forskning om 
handledning i allmänhet, däremot finns det inte så mycket forskning om effekter av 
grupphandledning. Syftet med denna studie var dels att undersöka vad en teoretisk 
utbildning samt metodhandledning i grupp i affektfokuserad psykoterapi kommit 
att betyda för fem deltagande psykoterapeuter, dels att se på vilket sätt de använder 
sig av affektfokuserad psykoterapi. Metoden som använts i studien har en kvalitativ 
ansats och den baseras på semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 
metodhandledningen var mycket värdefull. Samtliga informanter sade sig vara nöjda 
med metodhandledningen, även om den också många gånger var känslomässigt 
utmanande. Alla sade sig vara intresserade av affektfokuserad psykoterapi, och hade 
stor nytta av metodens olika inslag i mötet med patienter. Däremot använde sig 
ingen av metoden på ett renodlat sätt i sin kliniska verksamhet. 
 
Affect-focused psychotherapy is on the march in the western world and the 
research indicates good results. Furthermore, supervision is a valuable element for 
many professionals, especially for psychotherapists. There is much research on 
supervision in general, however, there is not much research on the effects of group 
supervision. The purpose of this study was to investigate what the theoretical 
training and method group supervision in affect-focused psychotherapy have come 
to mean for the five participating psychotherapists, and to see how they make use 
of affect-focused psychotherapy. The method used in the study has a qualitative 
approach and it is based on semi structured interviews. The results show that 
method supervision was very important. All respondents said they were satisfied 
with the method supervision, although many times it was emotionally challenging. 
All said they were interested in affect-focused psychotherapy, and had great use of 
the method and its various elements with their patients. However none used the 
method in a pure manner in their clinical activities 
 
 
 
Nyckelord: Affektfokuserad psykoterapi. Handledning. Grupphandledning. 
Metodhandledning. Leigh McCullough. 
 
 
Keywords: Affect-Focused psychotherapy. Supervision. Group Supervision. 
Method Supervision. Leigh McCullough. 
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1     Inledning 
 
Affektfokuserad psykoterapi blir allt viktigare i västvärlden och forskningen visar 
på goda resultat. Därför är det intressant att undersöka hur den tas emot i klinisk 
verksamhet. Under perioden hösten 2010 – våren 2013 fick en grupp på sju 
personer, de flesta legitimerade psykoterapeuter, regelbunden grupphandledning 
under två omgångar i affektfokuserad psykoterapi, med fokus på affektfobier. 
Uppdragsgivaren var en psykoterapimottagning, och grupphandledningen var i 
första hand en metodhandledning avsedd för mottagningens anställda, men även 
två externa personer deltog.  De två ”utomstående” slutade dock handledningen 
efter ett tag, och blev heller därför inte tillfrågade att delta i studien.   
Grupphandledningen föregicks av en teoretisk utbildning i affektfokuserad 
psykoterapi. Handledaren är psykolog och legitimerad psykoterapeut inom PDT. 
Syftet med studien är dels att utforska på vilket sätt psykoterapeuterna tagit till sig 
hela utbildningen (teori samt handledning), dels att se hur det har påverkat det 
kliniska arbetet. Studien fångar därmed upp två ämnesområden: affektfokuserad 
psykoterapi samt grupphandledning. Eftersom informanterna var arbetskamrater 
under handledningsperioden och utgjorde en sammanhållen grupp, kan det 
exempelvis vara intressant att få fram hur samstämmigheten mellan de fem ser ut i 
intervjusvaren. Ett led i detta är att utforska hur betydelsefull och effektfull 
affektfokuserad psykoterapi anses vara hos informanterna. Vidare investerar en stor 
andel yrkesverksamma psykoterapeuter både tid och pengar på olika former av 
handledning. Därför är det också värdefullt att se hur metodhandledningen, som 
bekostas av mottagningen, har landat hos informanterna. På ett övergripande plan 
är affektfokuserad psykoterapi på frammarsch och handledning i olika former anses 
vara viktig av många psykoterapeuter. Nyttan med studien är således att belysa hur 
fem erfarna psykoterapeuter tar till sig och utövar en för dem ny metod, som har så 
gott renommé i västvärlden, samt hur de påverkas och använder sig av den 
metodhandledning som behövs för att göra ett gott arbete. 
 

2     Teoretisk bakgrund 
 
2.1       Affektfokuserad psykoterapi 
 
Den affektfokuserade psykoterapin är oftast en korttidsterapi och bygger främst på 
psykodynamiska och beteendeterapeutiska idéer (Hultin, 2010).  Leigh McCullough, 
vars terapiform står som grund i studien, kallade sin metod för Affect Phobia 
Treatment. Malans konflikttriangel samt persontriangel utgör en viktig grund för 
McCulloughs terapeutiska metod, se figur nedan (McCullough, 1997). Det 
förekommer olika varianter av affektfokuserad psykoterapi: Intensive Short-term 
Dynamic Therapy (ISTDP) samt Accellerated Experiential Dynamic Psychotherapy 
(AEDP) där bland annat anknytningsteorier betonas (Hagelberg, 2010). För att inte 
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fastna i en begreppsförvirring mellan de olika terapiformerna, får samlingsnamnet 
”affektfokuserad psykoterapi” stå i fokus. 
 
McCullough (2003) utgår från tanken att människans affekter är medfödda 
reaktionsmönster och utgör viktiga medel för kommunikation. För att vi ska bli 
tydliga för oss själva och för andra behöver vi både kunna uppleva och uttrycka 
våra affekter. Den som inte har tillgång till sitt känsloliv, får en ökad risk för att 
drabbas av känslan av utanförskap och vilsenhet i tillvaron. Människans tidiga 
upplevelser och anknytningsmönster påverkar känslolivet; om ett barn i tidig ålder 
upplever att en affekt är fel eller hotfull att uttrycka (p.g.a. brister i spegling av en 
vårdnadshavare t.ex.), så kan denna hotfulla affekt utvecklas till en fobi mot 
affekten.  Syftet med metoden är att bearbeta affektfobier, d.v.s. inre känslomässiga 
konflikter, genom att bl.a. utforska den ångest och det försvar som kan utlösas av 
en svårupplevd aktiverande affekt. I anslutning till detta handlar det även för 
patienterna att bli medvetna om sina affekter, t.ex. genom att öva sig i att sätta ord 
på dem, utforska var i kroppen de sitter och få eventuella ansiktsuttryck 
uppmärksammade. Genom att komma i kontakt med inkapslade affekter ökar 
chansen av att ha känslan av agentskap i sitt liv, och denna tillgång till sitt utökade 
affektregister ökar också välbefinnandet.  I förlängningen handlar det om att 
strukturera om försvar och affekter (McCullough, Kuhn, Andrews, Kaplan, Wolf 
& Lanza Hurley, 2003).  
 
Enligt McCullough et al (2003) passar terapin i första hand för klienter som befinner 
sig mellan 50 och 100 på GAF-skalan, som mäter psykisk hälsa och psykisk 
sjukdom. (Ju högre siffra på skalan, desto mer högfungerande och psykiskt stabil är 
en individ enligt GAF).  Personer som ligger under 50 enligt GAF kan ha allvarliga 
symptom (t.ex. självmordstankar), sakna både inre och yttre stabilitet, ha låg 
impulskontroll, ha svårt för nära relationer eller att behålla ett jobb. De kan behöva 
utveckla en starkare jagstruktur och självkänsla. I dessa fall bör man inte inrikta sig 
på att bryta ner försvaren, utan mer satsa på copingstrategier och ibland 
medicinering. McCullough menar också att personer som ligger strax över 50 på 
GAF, kan ha nytta av affektfokuserad psykoterapi, men där det är viktigt till en 
början att inte utmana försvaren eller ångesten alltför mycket (ibid).  
 
Psykologerna Peter Lilliengren och Patrik Lindert (2006) skriver ingående om Leigh 
McCulloughs modell för korttidsterapi i Psykologtidningen.  De belyser att i 
utforskandet av försvaren och den eventuella ångest som uppstår i affektfokuserad 
psykoterapi, förespråkas en medkännande hållning av behandlaren (Lilliengren & 
Lindert, 2006). 
 
Affektfokuserad psykoterapi bygger sin teori på att en viss aktiverande affekt kan 
bli blockerad av en hämmande affekt, vilket skapar en intrapsykisk konflikt, enligt 
McCullough (2007). Den leder till en kompromisslösning i form av en 
försvarsmekanism, eller ett fobiskt undvikandebeteende – med andra ord en 
affektfobi (ibid). 
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Ett annat förklaringssätt är att vid affektfobi uppstår en inre konflikt som gör att 
en individ inte vågar känna den aktiverande grundaffekten (McCullough et al, 2003). 
Den inre konflikten yttrar sig i att konfidenten upplever en hämmande affekt som 
spjärnar emot den aktiverande grundaffekten. De hämmande affekterna kan vara 
ångest, skam, skuld eller smärta. I konflikttriangelns övre högra hörn gestaltas den 
hämmande affekten, d.v.s. i ”ångesthörnet”.  Det är just det hörnet med de 
hämmande affekterna som är svåra att uppleva för affektfobikern, som gör 
(omedvetet) allt för att slippa vara där genom att gå in i ett försvar – triangelns 
vänstra övre hörn. Ju svårare affektfobin är, desto starkare blir ångestreaktionen 
och försvarsmekanismen (ibid).  
 
Malans konflikttriangel (Malan, 1995) syns till vänster enligt figuren med engelsk 
text nedan. Konflikttriangelns och persontriangelns hörn överlappar varandra. Det 
innebär t.ex. att den dolda grundaffekten (F Adaptive Feelings/Activation, d.v.s. 
aktiverande grundaffekter) hör ihop med personens barndom (P Past Persons, 
d.v.s. personer från det förflutna) då tillgången till adaptiva affekter men också 
eventuella affektfobier tog form och befästes (ibid).  
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2.2 Handledning 
 
Handledning i modern tappning har sin uppkomst i 1920-talets USA och Europa, 
och den förekom i utbildning av psykoanalytiker, psykologer och socialarbetare 
(Holmberg, 2000). Idag i Sverige är handledning obligatorisk i utbildning av 
psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra människovårdande yrken. 
Syftet är huvudsakligen att ge studenten stöd i att integrera teoretiska kunskaper 
med praktiska erfarenheter (ibid). 
 
Holmberg (2000) menar även att psykoterapeuter hör till en yrkesgrupp som ofta 
utbildar sig till handledare, men också är i behov av handledning i sitt kliniska arbete. 
Det övergripande syftet med handledning är att stärka och utveckla yrkesrollen på 
olika sätt. En människas helhetssituation har mer plats i psykoterapi, men kan i 
någon mån få plats i handledningen om den påverkar professionaliteten. 
Handledning i grupp brukar ha det primära målet att utveckla den professionella 
kompetensen, men kan också behövas för att utveckla ett arbetslag (ibid). 
 
Szecsödy (1990) beskriver i en avhandling den komplexa interaktionen mellan 
handledaren och den handledde. Den handledde kan drabbas av en inre konflikt i 
handledningen, mellan beroende och oberoende. Mer specifikt handlar det om att 
kunna vara både beroende av sin handledare och stå ut med det osäkra 
professionella självets identitet och autonomi. Den handledde har sin erfarenhet av 
terapi eller analys samt har sina teoretiska kunskaper, och kan bära på en del oro 
och ångest i mötet med sina klienter, varvid handledaren får rollen som någon att 
luta sig emot. Den handledde känner sig beroende och hoppas att hans handledare 
är oberoende, det finns dock risk för att han i sin osäkerhet inte vågar vara öppen 
om sin terapi eller kritisk mot handledaren. Infantila önskningar och konflikter kan 
överföras på handledaren; känslor som har att göra med auktoritet, konkurrens, 
undergivenhet samt förväntningar på omnipotens och allkunskap. Detta kan göra 
att den handledde svajar, han kan alltifrån avboka möten med sina klienter till att 
lova för mycket. Därtill är risken för parallellprocesser stor – det som egentligen 
har med relationen handledare/handledd kan överföras i en terapi, och tvärtom. 
Ett annat dilemma är att den handledde kan vara nybörjare i sin terapeutiska roll, 
samtidigt som han ska vara en så bra terapeut som möjligt. Szecsödy menar även 
att positionerna mellan handledd och handledare innefattar ett komplext samspel 
av känslor och reaktioner, både rationella och irrationella, medvetna och 
omedvetna. I handledaren möter den handledde många roller: mentor, lärare, 
bedömare, framtida kollega, en person som är beroende av den handleddes lyckade 
utveckling (ibid). 
 
I en terapi kommer en patient vanligtvis i kontakt med sina känslor på ett eller annat 
sätt. Därför behöver patienter lära sig att förstå och reglera sina affekter, vilket 
betyder att en yrkesverksam psykoterapeut också behöver lära sig och lära ut 
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affektreglering (Gerge, 2010). I detta ingår att kunna känna igen, förstå och 
härbärgera affekterna hos en patient. En svårhanterlig affekt kan vara skam. Detta 
utvecklas i ett kapitel om mötet med traumatiserade (och sannolikt skambelagda) 
patienter. Vid många sådana möten kan behandlarna drabbas av motöverföringar, 
vilket i värsta fall innebär att de blir allt sämre på att stå ut med sina egna känslor, 
vilket i sin bidrar till ökad ångestnivå och frustration. Handledningen blir då ett 
väsentligt moment, där behandlaren får hjälp att återhämta sig och hitta tillbaka till 
sig själv, sina gränser och sin empati (ibid). 
 
Näslund och Ögren (2011) hävdar att en handledare för en grupp bör ha en gedigen 
erfarenhet och kompetens inom det område som man ska handleda, men även en 
pedagogisk kompetens är av stor vikt. I handledningsuppdraget ingår att hjälpa varje 
handledd att hitta sin egen stil i yrkesrollen. Det finns många sätt att bedriva 
grupphandledning, och det bör givetvis vara anpassat efter gruppens behov. I ett 
tidigt skede av handledningen kan det vara klokt att ta en ”runda” och lyssna in vad 
de handledda har för erfarenhet av tidigare arbete i grupp och att få handledning. 
Ofta får handledaren fungera som moderator, genom att hjälpa den handledda att 
sätta ord på sina egna erfarenheter och funderingar, men också att härbärgera de 
reaktioner som detta kan väcka i gruppen. Just i psykodynamiskt orienterade 
arbetsgrupper är det viktigt att få utrymme för association och reflektion. Det är 
vidare av vikt att handledaren är klar över hur och varför man väljer en viss metod. 
Genom rollspel kan man konkretisera sitt arbete, där sedan gruppen och 
handledaren tillsammans kan bidra med associationer och infallsvinklar och 
förhoppningsvis bidra till en ökad klarsyn av den aktuella arbetssituationen. Därtill 
betonar författarna att relationen mellan handledaren och den handledda är 
asymmetrisk, vilket handledaren bör ha i åtanke. Tidigare erfarenheter av 
auktoritetsrelationer kan väckas till liv i en handledningssituation (ibid). 
 
3 Tidigare forskning 
 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
 
Det pågår en del forskning inom det affektfokuserade terapeutiska fältet En RTC-
studie visar att affektfokuserad psykoterapi ger goda resultat för patienter som har 
en fobisk personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning samt 
tvångsmässig personlighetsstörning (Svartberg, Stiles & Seltzer, 2005). Många av 
dem led också av ångest och depressioner. (Enligt DSM IV klassades de som s.k. 
kluster C-patienter där ångest och depression ingår i axel1-diagnosen). I studien 
deltog 50 patienter som fick 40 sessioner med antingen affektfokuserad psykoterapi 
eller kognitiv terapi. Två år efter behandlingen hade 54 % av patienterna som fått 
affektfokuserad psykoterapi (och 42 % av dem som fått kognitiv terapi) blivit 
symptomfria. Därtill hade ungefär 40 % i båda grupper blivit avsevärt bättre 
angående personlighetsfunktion och interpersonella problem (ibid). 
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Värt att nämna är bl.a. en kanadensisk studie (Abbass, Campbell, Magee & Tarzwell, 
2009). En viss grupp patienter, som hade uppsökt akutmottagningen på 
universitetssjukhuset i Halifax under perioden januari 2002 – oktober 2006, blev 
erbjudna ISTDP. De diagnoser som de berörda patienterna uppvisade var 
somatisering och ångest, eller symptom i form av t.ex. huvudvärk eller smärtor i 
bröst eller mage, som är svårt att förklara medicinskt. Syftet var att minska risken 
för återfall på akuten för denna grupp. Många patienter föll bort i studien; dock 
valde 50 patienter ISTDP, varav 40 visade tendenser till somatisering. De flesta i 
gruppen var kvinnor. I genomsnitt gick patienterna, utöver de orienterande 
samtalen, i 3,8 samtal (2006). De hade uppsökt akuten i snitt 4,6 gånger föregående 
år. Året efter hade samma ISTDP-grupp minskat genomsnittsbesöken på akuten till 
3,9 gånger, vilket är en minskning på 16 %. Studien visar på att behandling med 
ISTDP för denna somatiserande eller ångestdrabbade patientgrupp tycks både 
lindra symptom och minska återbesök på akuten (ibid). 
 
Det finns även en intressant metaanalys av publikationer som alla handlar om 
psykodynamiskt inriktad psykoterapi med affektfokuserade inslag (Diener, 
Hilsenroth & Weinberger, 2007). Metaanalysen var omfattande och gjordes i flera 
steg. I ett första skede genomlästes 789 artiklar, varav 10 tillräckligt relevanta 
publikationer slutligen fick stå som grund i analysen. Det slutgiltiga resultatet bygger 
på 150 deltagare, vilket innebär i snitt 15 deltagare per studie. De publicerade artiklar 
som undersöktes i metaanalysen berörde antingen terapeuters aktiva och ofta 
direkta utforskande av patienternas affektupplevelser och de eventuella kroppsliga 
förnimmelser som tillkom, eller så betonades de terapeutiska effekterna av detta 
affektfokus hos patienterna (som fick möjlighet att känna efter eller uttrycka sina 
känslor i rummet, i terapin). Författarna drar slutsatsen att ju mer aktivt terapeuten 
utforskar patientens affektiva erfarenheter och uttryck, desto mer och omfattande 
positiva förändringar sker hos patienten (ibid).  
 
Det finns gott om forskning om handledning i vid mening, men däremot verkar det 
knappt alls finnas några vetenskapliga studier angående effekterna av 
grupphandledning. Ett litet bidrag i sammanhanget är dock en 
psykologexamensuppsats på 20 p (Ebadi & Eriksson, 2006): en kvalitativ studie om 
psykoterapeutstuderandes upplevelser av grupphandledningens betydelse för den 
terapeutiska relationen. Nio personer blev intervjuade. Författarna till studien 
hänvisar till andra studier som konstaterar att handledarens pedagogiska metod ofta 
sammanfaller med handledningens funktion och lärandeprocessen, men de menar 
också att studier om hur detta i förlängningen kan påverka den terapeutiska 
relationen knappast förekommer. Framför allt är det ett skralt forskningsunderlag 
som gör att det inte finns någon bra modell för psykoterapihandledning i grupp, 
menar författarna.  En något oväntad upptäckt i studien är att själva huvudresultatet 
visar att handledarens stil är mycket väsentlig för gruppklimatet, handledningens 
funktion och lärandeprocessen. Författarna drar även slutsatsen att handledarens 
stil blir återspeglad i den terapeutiska relation som terapeuten upprättar med sin 
klient.  Aspekter som påverkar den terapeutiska relationen är en interaktion av 



  
7 (24) 

 

 

handledarens förmåga att hantera trygghet, otrygghet, statusrelation samt 
handledning som trygg bas (ibid). 
 

4 Frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka dels vad den teoretiska kursen och 
grupphandledningen kommit att betyda för psykoterapeuterna, dels att se på vilket 
sätt de använder sig av affektfokuserad psykoterapi – om det nu görs. I linje med 
detta står två preciserade frågor i fokus. Den första lyder: ”På vilket sätt tycker 
psykoterapeuterna att den teoretiska utbildningen och grupphandledningen har 
påverkat terapierna?”. Den andra frågan är:” Hur använder sig psykoterapeuterna 
av affektfokuserad psykoterapi?”. 
 
5 Metod 
 
5.1 Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet blev styrt i förhand i och med att studiens syfte var att undersöka en specifik 
grupp i ett givet sammanhang. De fem informanter som studien utgår ifrån, var alla 
kollegor på en psykoterapimottagning under samma period som utbildningen och 
handledningen pågick (ht 2010 - vt 2013). De deltagande är legitimerade 
psykoterapeuter, fyra kvinnor och en man, alla med mycket lång erfarenhet av 
kliniskt arbete. De utgjorde en relativt homogen grupp dels sett till åldersspannet, 
55-64 år (2013), dels genom att alla i första hand utgick från en psykodynamisk 
inriktning i sitt kliniska arbete. Därtill var samtliga handledar- och lärarutbildade i 
psykoterapi. En av de intervjuade deltog inte i den teoretiska introduktionskursen, 
men hade inhämtat de teoretiska kunskaperna på annat sätt tidigare, och kunde 
därför gå med i själva grupphandledningen. Värt att notera är att med tanke på att 
det bara fanns en man med bland informanterna, försvann validiteten att 
exempelvis utforska könsskillnaderna i svaren. 
 
5.2 Undersökningsmetod 
 
Studien har en kvalitativ ansats och kan beskrivas som deskriptiv. Vid undersökning 
av upplevelser används ofta kvalitativ metod, vilket framför allt är förenligt med 
studiens ena frågeställning som är inriktad på att studera psykoterapeuternas 
upplevelse av hur de tycker att grupphandledningen påverkat terapierna (Langemar, 
2008).  
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5.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Undersökningen baserades på semistrukturerade intervjuer. De flesta frågor var 
explorativa med syftet att utforska nya infallsvinklar och söka ny information om 
ett ämne. Det är viktigt att frågorna är kopplade till det specifika 
undersökningsområdet och inte försöker fånga upp vad informanterna generellt 
tycker om ämnet, menar Langemar (2008). Fördelen med semistrukturerad intervju, 
jämfört med t ex en ostrukturerad, är att informanterna får en mer lika chans att 
säga sin åsikt om samma frågor och teman. Vid ett större urval hade det emellertid 
kunnat vara befogat att ha helt öppna frågor (ibid).   
 
I alla intervjuer ingick sju öppna frågor, som på olika sätt ska ge svar på 
frågeställningarna. Det fanns även en åttonde styrd fråga som behövde ställas: 
”Använder du dig av affektfokuserad psykoterapi med dina klienter?”. Alla 
informanter svarade ”ja” på den frågan. Tanken var att om någon informant hade 
svarat ”nej”, så hade eventuella följdfrågor fått utgå från det faktum att 
affektfokuserad psykoterapi ändå måste ha förekommit i någon mån tidigare – och 
åtminstone under den period som grupphandledningen ägde rum. Utöver dessa åtta 
intervjufrågor, ställdes en del följdfrågor som ibland behövdes för få en klarare och 
djupare förståelse av svaret. 
 
En intervjufråga hade en kvantitativ prägel: ”I vilken omfattning använder du dig 
av affektfokuserad psykoterapi?”. Det handlar alltså om mängd som går att mäta, 
vilket kan ifrågasättas i en kvalitativ studie (Langemar, 2008).  Dock ingick frågan 
inom en större ”kvalitativ ram” och det fanns en förhoppning om att svaren på 
frågan, med eventuella följdfrågor, skulle kunna resultera i material som kunde 
användas kvalitativt. 
  
5.4 Bearbetningsmetoder 
 
Allt intervjumaterial transkiberades för bearbetning och analys. Texten bearbetades 
genom ett flertal noggranna genomläsningar av alla intervjuer. Under 
genomläsningen ströks nyckelord och citat under som var relevanta för analysen. I 
nästa steg strukturerades varje intervju på separata ark där de understrukna 
nyckelorden och citaten skrevs ner. Dessa moment upprepades då materialet 
behövdes gås igenom flera gånger. Återkommande nyckelord och citat markerades 
med siffror för att på det sättet se hur ofta de upprepades. Därefter sorterades arken 
upp bredvid varandra för att få en överblick av alla nyckelord och citat. Vid denna 
punkt inleddes ett försök till att hitta olika teman. Denna process upprepades flera 
gånger då de olika temana ibland var för övergripande och ibland för snäva.  I ett 
tidigt skede blev det tydligt att det var ett homogent material i och med att flera av 
informanters nyckelord och citat stämde överens med varandra i stort (genom t.ex. 
synonymer och gemensamt innehåll i citaten). Temana fick tydliga rubriker som i 
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hög grad sammanföll med direkta svar på intervjufrågorna. Eventuella avvikande 
formuleringar var begränsade till antalet, men togs också med i analysen. 
 
5.5 Genomförande 
 
När idén om studien började gro våren 2013, fick de fem berörda 
psykoterapeuterna lite löst höra talas om den i samband med en träff. Kort därefter 
när idén hade landat och börjat ta ordentlig form fick samtliga kort och koncis 
information om studien via mail, samt frågan om de kan tänka sig att bli intervjuade, 
vilket de ville. Under en period på ca två veckor i november och december 2013 
blev informanterna intervjuade enskilt på mottagningen, där de flesta arbetade. Var 
och en hade totalt en timme till förfogande. Inför intervjuerna fick 
psykoterapeuterna relevant information om sekretess, sina rättigheter samt 
uppdragsgivarens skyldigheter. Intervjuerna spelades in på en smartphone. 
Lejonparten av informationen som rör grupphandledningen baserades på muntlig 
information av de fem informanterna. En av informanterna visade efter 
intervjutillfället även upp en pärm från hela utbildningen innehållande fakta om 
scheman, litteratur, upplägg o.s.v.  I samband med intervjuerna kom ny information 
fram, nämligen att ytterligare två externa personer deltagit i grupphandledningen. 
De blev dock aldrig kontaktade, mestadels för att de inte deltagit i 
grupphandledningen i samma omfattning som de övriga fem. Den längsta intervjun 
tog nästan 45 minuter, den kortaste drygt 22 minuter.   
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
 
Enligt etikprövningen av forskning som avses människor (Lag 2003:460), togs 
hänsyn till alla potentiella forskningsetiska hinder i denna studie. 
Verksamhetschefen samt den behandlingsansvariga på mottagningen gav sitt 
godkännande efter förfrågan att låta informanterna delta i studien. Informanternas 
anonymitet och integritet är av största vikt. I resultatdelen skrivs det därför inte ut 
vilken intervju specifika citat kommer ifrån. När psykoterapeuterna nämns som 
pronomen framledes, får alla fem en feminin benämning (t.ex. hon, henne) – d.v.s. 
inklusive den manlige psykoterapeuten. Av samma sekretesskäl har enstaka 
dialektala ord och fraser ändrats i några citat nedan. Vidare värnades 
patientsäkerheten tack vare att studiens fokus var på just psykoterapeuter och deras 
upplevelser, de tillhör även en yrkesgrupp som i regel är insatt i forskningsetiska 
frågeställningar. (Informanterna berättade mer indirekt och endast i allmänna 
ordalag om patientgrupper eller problemområden) (ibid). Viktigt att nämna är att 
samtliga informanter i studien var mina arbetskamrater (2013) och det fanns 
härmed en risk ur forskningssynpunkt att objektiviteten inte till fullo kunde följas, 
både vad gäller intervjuerna och bearbetning av materialet. Denna fråga lyftes i 
handledningen.  
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7 Resultat 
 
Ur analysen kunde följande rubriker skönjas: 
 
7.1 Utbildningsmässigt innehåll 
 
Enligt de flesta informanter samarbetade handledaren ihop med Leigh McCullough 
i ett gemensamt projekt, som emellertid kom att avbrytas i samband med 
McCulloughs sjukdom (och bortgång 2012).  Den teoretiska introduktionskursen 
omfattade ca 20-30 timmar. I den ingick en genomgång av Leigh McCulloughs 
manual Treating Affectphobia, berättade samtliga. Kursdeltagarna fick lära sig att 
hantera McCulloughs affektfobi-triangel (konflikttriangeln d.v.s.), som ritas med 
spetsen neråt, mestadels genom fiktiva exempel men även genom att försöka skapa 
sin egen konflikttriangel. Triangeln benämndes för övrigt vid lite olika namn av 
informanterna! De fick även se på film där McCullough i egenskap av psykoterapeut 
behandlade en patient med sin egen metod. Flera berättade att Malans 
konflikttriangel utgör en viktig grund i teorin. Eftersom affekter sätter sig i kroppen, 
blir även kroppsupplevelserna viktiga redskap i metoden, sade alla. En informant 
förklarade att av triangelns tre hörn gestaltas grundaffekten längst ner, den affekt 
som egentligen är aktiverande men som p.g.a. affektfobin inte vågas uttryckas eller 
ens kännas. 
 
Samtliga konstaterade direkt eller indirekt att eftersom affekterna sätter sig i 
kroppen, blir det av största vikt för en klient att försöka öka sin kroppsupplevelse 
eller medvetenhet. När affektfobin uppträder hjälper psykoterapeuten sin patient 
att medvetandegöra vad som händer, genom att berätta vad hon ser ske hos honom: 
ansiktsuttryck, tårfyllda ögon, grimaser, handrörelser, skiftningar i röstläge o.s.v.  
 
”Sen tror jag att jag fått in det i de flesta terapierna, att jag mycket snabbare kan iaktta patienten 
om det tåras lite i ögonvrån. Och sätta ord på det, liksom pocka på. Om jag ser någon 
affektskiftning så är jag där: Vad händer nu?” 
 
Att stanna upp i rummet med patienten blir en viktig del i processen, hävdade de 
flesta. Enligt några informanter var ett vanligt sätt att jobba på att utgå från en 
specifik händelse då patienten utsatts för jobbiga affekter, och steg för steg gå 
igenom händelsen och samtidigt stanna upp i kroppens förnimmelser och känslan. 
Några nämnde också att patienten ibland får möjlighet att uttrycka hur den 
egentligen önskat att händelsen skulle sett ut, ibland genom att leka med alternativa 
dialoger genom rollspel med psykoterapeuten. 
 
”Man försöker få in det i rummet: ”Hur känns det nu när vi pratar om det…Det som var då 
kändes så smärtsamt eller svårt?”.” 
”Om det är väldigt laddat så att man också kan prata om hur kan vi föreställa oss det här, om 
vi spelar, backar bandet tillbaka och du får liksom regissera om det i nån slags inre scen.” 
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Det framgick tydligt av flera att grupphandledningen var en ren metodhandledning, 
där psykoterapeuterna fick lära sig att arbeta affektfokuserat.  Upplägget var 7-8 
handledningstillfällen per termin, varannan vecka med vissa uppehåll. Det mesta 
skedde genom rollspel, där informanterna fick turas om att dra ett eget fall och spela 
sin egen klient, medan en annan informant fick spela klientens psykoterapeut. 
Handledaren valde ibland att rycka in och spela terapeut. Enligt en informant ingår 
det egentligen i metoden att psykoterapeuterna ska filma de sessioner där 
affektfokuserad psykoterapi bedrivs, och att valda klipp ska tas upp i 
handledningen, men att filmdelen försvann helt. Den främsta anledningen till att 
informanten själv inte ville filma sina sessioner, var känslan av tidsbrist i en stressig 
vardag. 
 
7.2 Teorins betydelse 
 
Samtliga berättade att den litteratur som var utgångspunkt i utbildningen, var 
McCulloughs manual Treating Affectphobia. Teorin upplevdes av två informanter som 
en spännande kombination av såväl välbekanta äldre teorier, såsom Malans 
trianglar, som nyare psykodynamiska tänkesätt.  Någon uppskattade att få känslan 
av att kunna orientera sig efter både affektsystemet och det kognitiva systemet. 
Vidare uppfattades teorin av flera som tydlig och välstrukturerad, och själva 
affektfobitriangeln uppskattades av alla som ett gott pedagogiskt instrument. Dock 
framgick det av några att det inte alltid var så lätt att veta var man skulle placera en 
klients olika affekteter eller försvarsstrategier i triangeln, t.ex. fanns alltid en risk för 
att blanda ihop ångesthörnet med försvarshörnet.  Psykoterapeuterna fick rita sin 
egen affektfobi-triangel, vilket upplevdes som matnyttigt av flera. 
 
En av psykoterapeuterna hade inhämtat den teoretiska kunskapen på annat håll, 
med start redan under 1990-talet, och hon kunde därmed hoppa över den teoretiska 
introduktionskursen.  
 
”Jag kom i kontakt med affektpsykologi, med framför allt Tomkins sätt att se på det och lite 
andra affektpsykologer. På 1990-talet. Och tyckte att det var superintressant och kliniskt givande, 
även om det inte fanns så mycket terapeutiska metoder, så att säga tillämpningar… Men bara 
förståelsen för vad affekter är, inte minst då skamaffekten, tycker jag gjorde att jag fick en ny syn 
på både ångestproblematik och depression.” 
 
En annan psykoterapeut hade också läst en del litteratur i ämnet och såg den 
teoretiska utbildningen som god repetition. Samtliga lovordade handledaren för sin 
pedagogiska kompetens i att både undervisa och handleda. 
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7.3 Rollspel 
 
Samtliga berättade att en stor del av handledningen bestod av rollspel. Tre av 
informanterna sade sig i början av handledningen vara ganska nervösa, i olika grad, 
för att spela rollspel – i synnerhet rollen som psykoterapeut.  Detta trots, eller 
kanske på grund av, att de alla var goda kollegor som känner varandra väl. Flera av 
terapeuterna uttryckte sin lättnad över att handledaren jobbade mycket med att 
skapa trygghet i gruppen inför rollspelet. Några nämnde att de kunde komma i 
kontakt med sin egen skam och osäkerhet (i någon mån) i nybörjarfasen, vilket dock 
underlättades av att handledaren fångade upp detta genom ett bekräftande sätt, och 
att hon tog sig tid att lyssna på allas oro och förväntningar. 
 
 "Jag minns ju också att det inte var så lätt i början, för alla i gruppen blev plötsligt som nybörjare, 
fast vi alla egentligen var jätteerfarna.” 
”NN uppmuntrade oss till rollspel och det har många av oss svårt med.” 
”Jag minns att vi pratade om det och satte ord på att det var svårt för oss allihopa och att man 
kände att man inte kunde nånting.” 
”Först tyckte jag att det var jättejobbigt. Det här med rollspel, nä, jag är ingen vän av rollspel. 
Men NN var bra, för hon tog ju roller själv väldigt ofta.” 
”Det var viktigt att känna sig trygg i gruppen.” 
 
En tyckte redan från början att rollspel var ett odramatiskt och viktigt inslag i 
handledningen, men att det samtidigt var förknippat med ambivalens. 
 
”Egentligen känner jag mig väldigt kluven till rollspel. Jag tycker att det kan finnas – vilket jag 
kan irritera mig på när det finns - något magiskt snack kring rollspel…Men samtidigt tycker jag 
att det är väldigt bra, att inte bara sitta och prata eller bara sitta och prata mera abstrakt prat 
liksom. Utan det blir nåt väldigt konkret. Så jag är väldigt positiv till rollspel i handledning.” 
 
Samtliga sade sig vara väldigt positivt inställda till rollspel i dagsläget, framför allt 
blev det mer givande för några när den första anspänningen lagt sig. Två 
psykoterapeuter uttryckte att det blev så mycket lättare med rollspel först när de 
hade integrerat metoden med sin övriga kompetens och personlighet, och därmed 
kunde bli mer frimodiga såväl i metodhandledningen som i det kliniska arbetet.  Det 
blev så mycket bättre och roligare när man hade gjort metoden till sin. 
 
7.4 Målgrupp 
 
Flera betonade att man bör ligga över 50 på GAF-skalan för att gå i affektfokuserad 
psykoterapi. I intervjuerna framgick det inte så tydligt vad som kännetecknar en 
person som ligger under 50 enligt GAF, mer än att dessa patienter har ofta en större 
inre sårbarhet och skör personlighetsstruktur. Enligt en av informanterna är det 
ofta personer som är borderline eller har desorganiserad anknytning. Hennes 
förslag var då att för dessa passar MBT eller compassion-focused therapy bättre. 
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Det konstaterades dock att i princip alla patienter som kommer till mottagningen 
där psykoterapeuterna arbetar är patienter som är strukturerade på neurotisk nivå, 
och de kan därför kan lämpade för affektfokuserad psykoterapi.   
 
Nästan alla nämnde med olika formuleringar att det finns patienter som kan ha en 
måttlig grad av inre skörhet eller befinna sig i en svår livssituation, vilket innebär att 
man bör vänta med eventuella affektfokuserade psykoterapeutiska inslag i terapin. 
En klient som t.ex. har väldigt stark ångest bör få hjälp med ångesthanteringen först, 
innan en renodlad affektfokuserad psykoterapi kan vara fruktbar. En informant 
tyckte att det kan vara viktigt för psykoterapeuten att i alliansskapandet trygga den 
klient som kan drabbas av hög ångest, genom god anknytning och stabilisering av 
emotioner. Någon annan tyckte i stället att det är viktigt att öka 
mentaliseringsförmågan hos den ångestdrabbade. Flera upplevde att det är viktigt 
att stärka försvaren, åtminstone till en början, hos denna patientgrupp.   
 
”Det är ju vad litteraturen säger så ska man ju ha GAF över 50, man får inte vara för ångestfylld. 
För då måste man - jag som tänker traumainriktat - då jobbar jag med stabilisering först.” 
 
En grupp som metoden passar extra bra för, enligt några, är just affektfobiker, som 
ofta kan vara patienter med otryggt undvikande anknytningsmönster (som t.ex. har 
intellektualisering som försvarsstrategi). Men även personer med otryggt 
ambivalent anknytningsmönster kan behöva bli medveten om sina affekter genom 
att få syn på sina försvar (som exempelvis kan vara en annan känsla som uttrycks i 
stället för grundaffekten) eller behöva hantera sin ångest bättre, tyckte några. Ett 
förslag var också unga vuxna, som lever och verkar i en prestationsinriktad miljö 
där självkänslan inte alltid kan florera, kan må bra av affektfokuserad psykoterapi. 
Några upplevde att metoden kan passa de flesta grupper av patienter och att det 
sällan behöver handla om en viss problematik, utan att det mer handlar om att vara 
lyhörd för personens gensvar i terapin.  
 
”Jag tänker att alla har nytta det, men sen dom som har lite undvikande anknytning och är lite 
affektfobiska och intellektualiserande, för dom är det kanske viktigare än för andra.”.  
”Det kanske inte finns någon grupp som inte har nytta, men jag kanske inte använder det då jag 
liksom känner och bedömer att jag måste vara mer lyssnande, där det kanske handlar om 
existentiella frågor.” 
 
Samtliga psykoterapeuter betonade vid flera tillfällen nödvändigheten av att ha ett 
aktivt, empatiskt och lyhört förhållningssätt till patienterna i terapierna. Några 
nämnde att empatin var extra viktig vid t.ex. upplevd ångest och skam hos 
patienten. Två psykoterapeuter lyfte fram härbärgerandets betydelse – att det är 
viktigt att stå ut med klientens känsla eller den affektfobi som kan uppstå i en terapi, 
och att samtidigt stå ut med sin egen känsla som kunde väckas till liv.  
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7.5 Psykoedukation 
 
Ingen av psykoterapeuterna använde sig av affektfokuserad psykoterapi på ett 
renodlat sätt, men alla hade integrerat metoden i sin egen kliniska verksamhet och 
såg det som ett viktigt inslag i det teoretiska kunnandet. Samtliga tyckte att de hade 
fått med sig ett avsevärt förbättrat ”affektfokuserat tänk” som de kunde applicera 
på alla sina terapier.  
 
”Jag använder det ju i någon liten mån med i princip alla patienter. I princip alla som jag träffar. 
På det sättet har jag ett visst fokus på affekter rätt bra, och affekternas betydelser.” 
”Ofta tänker jag i konflikttriangeltermer, och ibland så använder jag mig av konflikttriangeln 
som jag breddar och blir mer konkret med. Med patienten.” 
”Jag använder mig av en egenhändigt och egenmäktigt tillagad soppa av affekt, allmänna 
affektteorier, affektfokuserad psykoterapi, relationell terapi, MBT, self compassion osv. Det ser 
lite olika ut, upplägget är olika med olika klienter.” 
 
Alla fem använde sig av affektfobi-triangeln, genom att rita den på ett papper under 
en session, med många av sina patienter. I samband med detta brukade 
psykoterapeuterna undervisa om affekternas syften samt informera hur ångest och 
försvarsstrategier kan slå till på grund av tidigt utformade anknytningsmönster.  
Flera betonade vikten av lyhördhet och empati för patienten. De kunde även dela 
ut det patienthäfte som de fått av sin handledare till enstaka patienter. I samband 
med detta kunde några terapeuter ge klienterna en hemuppgift, att de skulle fundera 
över sin affekttriangel till nästa session. Några informanter upplevde att flera 
klienter kunde bli lättade eller få aha-upplevelser av att få affekttriangeln förklarad 
för sig, samt att motivationen att utmana sig själv och sina affektfobier 
underlättades av informationen. Samtliga tyckte att de genom grupphandledningen 
blivit bättre på att uppfatta både affekter och kroppsspråk hos alla sina patienter, 
samt att våga sätta ord på detta. Bland annat uppskattades det att den 
affektfokuserade psykoterapin är så konkret: 
 
”Jag gillar ju hands on, alltså lite verktyg.” 
”Det har ju varit givande just för att det har fått, både mig själv och jag märker på dom andra 
kollegorna också, att träna på att vara konkret.” 
 
Av tre intervjuer framgick det att i gruppen samtalades det även om att 
psykoterapeuternas egna affekter kunde bli synliga, och att det var viktigt att se 
vems affekter eller eventuella affektkonflikter som var i fokus, klientens eller 
terapeutens. Några tyckte även att de blivit mer medvetna om både sina egna 
affekter och sitt eget kroppsspråk tack vare utbildningen och grupphandledningen, 
vilket gett effekt i terapierna. 
 
”Även jag har blivit mera ”kropp” i terapirummet. Så att säga att jag rör mig mer, och hänvisar 
till min egen kropp. På ett annat sätt nu mera."  
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Samtliga var mycket nöjda med handledarens insatser, de upplevde att 
grupphandledningen var givande. En tyckte dock att det hade behövts mer 
handledning (även om det kanske schematekniskt sett var svårt att lösa), med ett 
intensivare upplägg för bästa effekt.  Några berättade att de tack vare handledningen 
hade blivit mer uppmärksamma på alla sina klienters kroppsspråk och 
ansiktsuttryck, och att de blivit mer frimodiga och direkta med att berätta när de 
t.ex. ser affektskiftningar, hos sina klienter.  
 
Alla visade ett stort intresse för affektfokuserad psykoterapi överlag. Några 
uttryckte en förhoppning om att kunna arbeta med detta i större omfattning 
framöver!  
 
8 Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Vid undersökning av upplevelser brukar kvalitativ metod vara lämplig, likaså är den 
analys som använts passande med tanke på studiens ganska ringa omfång och 
deskriptiva ansats. 
 
Resultaten av denna studie ska betraktas utifrån att den hade relativt få deltagare 
och ses som en beskrivning av en tämligen homogen grupp av psykoterapeuters 
upplevelser av att lära sig en korttidsterapimetod. 
 
En nödvändig aspekt att nämna är att informanterna var mina arbetskamrater vid 
intervjutillfället. En viktig fråga att ställa i ett tidigt skede blev då hur pass vinklad 
studien riskerade att bli: Hur ”fria” kunde informanterna känna sig med mig och 
jag med dem? Det är sårbart att gruppen var så pass liten och att de berörda 
deltagarna i viss mån blir extra uthängda genom de kollegiala kopplingarna till mig; 
fanns det i detta avseende risk för att de inte skulle känna sig helt bekväma med att 
berätta om eventuella negativa aspekter? Fanns det även risk för att jag skulle frisera 
uppgifterna vid analysen för att det skulle se bra ut för mottagningen eller för att 
jag inte vill komma i dålig dager inför kollegorna? Det vill säga: Vad händer med 
objektiviteten och tillförlitligheten? (Denna fråga tangerar i mitt tycke 
reliabilitetsbegreppet, som dock enligt Langemar helst inte bör användas i kvalitativ 
metod, eftersom reliabilitet hör ihop med tillförlitlighet i mätningar, och mätningar 
ska ju inte användas i kvalitativ metod (Langemar, 2009).). I handledningen 
diskuterades detta ordentligt. Slutsatsen blev att alla berörda parter sannolikt kan 
vara professionella och tillräckligt öppenhjärtliga i sammanhanget, vilket också 
underlättades av att de två ämnesområdena heller inte upplevdes som särskilt 
laddade eller känsliga att samtala om. 
 
Det finns ett problem med att studien omfattar två relativt stora ämnesområden. 
Från början var tanken att studien enbart skulle handla om affektfokuserad 
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psykoterapi, men eftersom grupphandledningen utgjorde en så pass väsentlig grund 
i informanternas kliniska verksamhet så fick även det området vara med. Fördelen 
med att belysa grupphandledningen är att den skapar en betydelsefull förståelse för 
hur metoden kan användas i det kliniska arbetet. Med tanke på att metoden var ny 
i praktiken för alla informanter, så blev handledningen mycket viktig. Vidare fick 
alla informanter samma handledning och de fick interagera med varandra i gruppen; 
de var således i en gemensam pågående läroprocess vilket i viss mån skulle göra det 
svårt att separera metodhandledningen från det kliniska arbetet.  Dessa skäl ger 
utforskandet av just detta område en extra tyngd. Nackdelen med att ta med 
grupphandledningen som en egen del är som nämnt att själva ämnet i sig är stort 
och omfattande, vilket märktes inte minst i studiens teoretiska del. Det tog lång tid 
dels att hitta lämplig litteratur om handledning, dels att bestämma sig för hur 
djuplodande utforskandet av metodhandledningen skulle bli. Två stora 
ämnesområden, i stället för ett, ökade dessutom risken för spretighet och 
tungroddhet i studien. Under studieprocessens gång fanns flera fokus (åtminstone 
i perioder): informanterna själva, handledaren, grupphandledningen, 
affektfokuserad psykoterapi, det kliniska arbetet och mötet med patienterna och de 
känslor som detta väcker. Kontentan är att det tidigt blev nödvändigt att inse att 
dessa faktorer faktiskt hör ihop och påverkar varandra starkt, samtidigt som det var 
utmanande att försöka hålla ihop de olika trådarna och inte tappa huvudsyftet med 
studien.  
 
Kännetecknande för semistrukturerade intervjuer, som studien är baserad på, är att 
det går att variera mellan öppna och styrande frågor, samt att utöver de 
gemensamma frågor som ställs till alla intervjuande finns möjlighet till att ställa 
flexibla följdfrågor. Den största utmaningen är att hitta den rätta balansen i denna 
mix. Intervjuprocessen inföll av schematekniska skäl under en kort och intensiv 
period, två intervjuer gjordes t.ex. under en och samma dag.  Eventuella brister i 
intervjuerna kom därmed att upptäckas först efteråt. En upptäckt vid 
transkiberingen var att intervjufrågorna och framför allt följdfrågorna om själva 
utbildningen och grupphandledningen, d.v.s. den del som berörde informanterna 
själva, var sammantaget mer öppna än de andra. Detta märktes även i svaren. Det 
vill säga att ju öppnare och personligare frågor, vilket råkade sammanfalla i hög 
grad, desto öppnare och frimodigare svar. Den generella tendensen var att de flesta 
informanterna kunde vara väldigt personliga angående upplevelserna av att gå i 
grupphandledning (och spela rollspel), och att delge vilka känslor och reaktioner 
detta eventuellt kunde väcka.  
 
I intervjumaterialet tog dock temat affektfokuserad psykoterapi mest plats. 
Tendensen där jämfört med frågorna om metodhandledningen är att informanterna 
svarade mer direkt på frågorna. Det fanns visserligen ett genuint intresse för 
affektfokuserad psykoterapi samt en vilja att berätta om den i avslappnade former, 
men ibland förekom en ”distans” till ämnet vilket märktes genom lite mer 
faktabetonade, kortfattade och koncisa svar (som genomgående hade ungefär 
samma innehåll hos samtliga informanter). Detta i sin tur ledde till mer detaljstyrda 
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följdfrågor, möjligtvis även lite tack vare eller på grund av att jag som intervjuare 
samtidigt var högst engagerad i ämnet. Hela detta fenomen kan således bero på 
frågorna som sådana, varav några var ganska styrande och inte alltid så öppna för 
fri association, vilket i efterhand kan ses som en brist. En tanke är dock att detta 
även kan bero på själva ämnesområdet och dess eventuella laddning: 
metodutövandet handlar både om psykoterapeuternas yrkesmässiga kompetens i ett 
för dem relativt nytt ämne, och om de patienter som berörs av den. 
Psykoterapeuterna skulle ju bland annat svara på om de upplevde att någon annan, 
det vill säga någon kategori av klienter vars integritet bör värnas, hade nytta eller 
inte nytta av en nyförvärvad metod som krävde handledning.  
 
Ur validitetssynpunkt kan det härmed konstateras att studiens frågeställningar blev 
besvarade av intervjufrågorna (med följdfrågor), men att det inte kom upp så 
mycket nytt material av frågorna som rörde affektfokuserad psykoterapi. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka dels vad den teoretiska utbildningen samt 
grupphandledningen kommit att betyda för psykoterapeuterna, dels att se på vilket 
sätt de använde sig av affektfokuserad psykoterapi – om det nu gjordes. I linje med 
detta stod två preciserade frågor i fokus. Den första lyder: ”På vilket sätt tycker 
psykoterapeuterna att den teoretiska utbildningen och grupphandledningen har 
påverkat terapierna?”. Den andra frågan är:” Hur använder sig psykoterapeuterna 
av affektfokuserad psykoterapi?”. 
 
Angående den teoretiska utbildningen verkade alla informanter vara överens om 
vad som kännetecknar affektfokuserad psykoterapi och vad som bör 
uppmärksammas. Deras muntliga information visade även en god koherens med de 
skriftliga uppgifter om affektfokuserad som ingår i denna studie. Således inga större 
överraskningar. Flera hade betonat McCulloughs kopplingar till Malan (Malan, 
1995). Alla hade goda kunskaper i McCulloughs manual och använde sig av den 
affekttriangel som hon har som modell.  
 
När teorin sedan omsattes i praktiken och fördjupades i metodhandledningen, 
tyckte samtliga att de hade fördjupat sina allmänna kunskaper om affekter, blivit 
bättre på att uppmärksamma patientens affekter och affektfobier och mer än 
tidigare utforska kroppsspråk och ansiktsuttryck hos patienterna. Flera upplevde att 
de tack vare teorin (och senare även genom handledningen) blivit mer medvetna 
om sina egna affekter och sin egen kropp som affektbärare. Undervisning av 
affekternas betydelse ingick i många terapier, och enligt några informanter hade 
vissa patienter uttryckt en lättnad över att få t.ex. affektfobi-triangeln enligt 
McCullough förklarad för sig. Några tyckte att metodens betoning på det konkreta 
var givande. 
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Likaså hade flertalet anammat att affektfokuserad psykoterapi inte är lämplig för 
alla, speciellt inte för klienter som har väldigt skör personlighetsstruktur. Några 
nämnde t.o.m. GAF-skalan, att en person med en nivå under 50 bör få en annan 
typ av jagstärkande psykoterapi. De flesta nämnde också att en ”mellangrupp”, 
d.v.s. patienter som har en måttlig grad av inre skörhet eller befinner sig i en 
krisartad livssituation, kan behöva jagstabiliserande eller t.o.m. försvarsstärkande 
insatser i början terapin innan en eventuell affektfokuserad terapi kan äga rum. T.ex. 
genom att arbeta med anknytning eller mentalisering. Denna mellangrupp nämner 
även McCullough (McCullough et al, 2003). Samtliga betonade vikten av empatiskt 
förhållningssätt i terapierna, i synnerhet när en patient var i kontakt med jobbiga 
känslor, vilket även Lilliengren och Lindert belyser (2006). 
 
Det konstaterades dock av flera att affektfokuserad psykoterapi passar de flesta som 
kommer till mottagningen tack vare att de har så pass välfungerande 
personlighetsstruktur. Intressant var informanternas svar på om det finns någon 
speciell grupp av klienter som kan ha nytta av metoden. Det var en stor spridning 
på svaren, men flera upplevde att just affektfobiker som ofta är personer med 
otryggt undvikande anknytningsmönster behöver detta; de undviker gärna känslor 
och tenderar att intellektualisera som försvar. Dessa slutsatser sammanfaller vid 
första anblicken inte riktigt med den tidigare forskning som finns med i studierna. 
Enligt RTC-studien nämndes affektfokuserad psykoterapi för patienter som tillhör 
kluster C med fobisk-, osjälvständig- samt tvångsmässig personlighetsstörning 
(Svartberg et al, 2005).  Många av dem led dessutom av depressioner och ångest. 
RTC-studien berör således många diagnoser och lidanden.  Resultatet var påfallande 
gott för de behandlade (ibid). Utifrån ett affektfokuserat perspektiv blir denna 
kategorimångfald intressant. Affektfokuserad psykoterapi tycks falla väl ut för 
många, och detta sammanfaller i någon sorts vid mening med informanternas syn 
på att metoden kan vara lämplig för en bred grupp. 
  
I intervjuerna hade det behövts fler följdfrågor om måendet och orsakerna till att 
söka hjälp hos de patienter som får terapi enligt metoden. En fråga är då om den 
patientkategori som lyfts fram av informanterna angående störst nytta av 
affektfokuserad psykoterapi, d.v.s. affektfobikerna och i synnerhet personer med 
undvikande anknytningsmönster, också i hög grad sökt samtalen p.g.a. någon av de 
diagnoser eller symptom som nämns i forskningsdelen: bland annat depression, 
ångest och somatisering (Svartberg el at, 2005) (Abbass et al, 2009).  De som förenar 
de två studierna är ångestdiagnosen (ibid). I samband med depression brukar det 
allmänpsykologiskt sägas att t.ex. sorg är inkapslad och alternativt eller att ilskan är 
riktad inåt, mot det egna självet, hos den deprimerade. Med en depression följer 
ofta ångest, som ju sätter sig i kroppen och därmed blir somatisk. Att i 
affektfokuserad psykoterapi komma i kontakt med affekterna ledsenhet och ilska 
skulle åtminstone i teorin kunna vara av betydelse. En intressant tanke, som skulle 
kunna kopplas till den kanadensiska studien (Abbass et al, 2009) är om de patienter 
som på mottagningen får affektfokuserad psykoterapi, och som lider av ångest eller 
somatiska besvär, får lindrigare symptom av terapin. 
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Beträffande grupphandledningen fick rollspelet en stor betydelse. Att spela rollspel 
kunde väcka känslor av nervositet och i någon grad även skam hos några 
informanter. Åtminstone i början.  En fråga är hur stor del av metodhandledningens 
form (rollspelet) egentligen bidrog till de mer negativa affekterna? Kan andra 
orsaker ha triggat igång reaktionerna, exempelvis rollspelets innehåll (konfrontation 
av svåra affekter och affektfokuserad psykoterapi)? Just detta ämne berör Gerge 
(2010). I mötet med patienter som upplevt trauma och bär på svårhanterliga känslor 
såsom skam, finns en viss risk för motöverföringar och att då som psykoterapeut 
utsättas för detta kan innebära slitningar, vilket i sin tur kan leda till ökad ångestnivå 
och frustation. Därmed blir handledningen värdefull för psykoterapeuten som får 
hjälp att återhämta sig (ibid). En reflexion är att affektfokuserad psykoterapi i hög 
grad bygger på att hjälpa patienten att komma i kontakt med affekter som utvecklas 
till en fobi. För att detta ska ske behöver försvaren utmanas, vilket enligt 
konflikttriangeln automatiskt triggar patientens ”ångesthörn” där de hämmande 
affekterna finns, och som ju också kan bestå av skam. Med andra ord innebär 
metoden att de svåra hämmande affekterna systematiskt levandegörs, om så än på 
ett medkännande sätt. Vad händer då i handledningen om ångesten eller skammen 
genom motöveröverföringen dröjt sig kvar hos psykoterapeuten, som t.ex. råkade 
vara lite ur fas eller ha en dålig dag i terapin? Andra aspekter som hypotetiskt kan 
ha påverkat psykoterapeuternas negativa känslor är att metoden var ny och ovan 
för psykoterapeuterna (känslan av att vara nybörjare), att inför andra blotta sin 
terapeutiska stil (som ju ingen annan än patienten brukar möta), stämningen i 
gruppen, handledarens insats och stil. Detta är funderingar som inte besvaras mer 
än indirekt och antydningsvis i denna studie. 
 
I resultatdelen framgick att genom rollspel och reflekterande samtal bearbetades 
metoden på ett djuplodande sätt, där patienterna och deras affekter blev levande i 
rummet. Metodhandledningen gav effekt i den kliniska verksamheten, och tvärtom. 
Att gå i grupphandledning väckte många tankar och känslor hos flera informanter. 
Exakt hur det blev att spela sin egen patient i ett rollspel i grupphandledningen, 
d.v.s. att byta stol så att säga och utsätta sig för de affekter som patienten upplever 
som svårupplevda, framgick egentligen aldrig av intervjuerna.   Det visade sig att 
den ”svåra” rollen var att spela psykoterapeut, där man fick blotta sin personliga 
terapeutiska stil och göra det med en ny metod, samt möta både sina och 
motpartens affekter. Å ena sidan låter detta som en lärorik utmaning för hela 
gruppen, å andra sidan går det att fundera över risken för parallellprocesser mellan 
metodhandledningen och det kliniska arbetet. Där visade dock handledaren att det 
var betydelsefullt att stanna upp ibland och sortera vems affekter och eventuella 
affektfobi som egentligen uppkom i metodhandledningen – patientens eller 
psykoterapeutens.  En gissning är att denna djupdykning i affekterna, oavsett vems 
det var, gav en ökad förståelse för patienters utsatthet och lidande. Betydelsen av 
att vara medveten om parallellprocesser betonar Szecsödy (1990) starkt. Han menar 
att det är viktigt att se hur överföringsmekanismer mellan psykoterapeut och klient 
i en terapi kan spridas över till handledningssituation – och tvärtom. Detta verkar 
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handledaren ha varit medveten om. Likaså beskriver Szecsödy vad som händer med 
den handledde som är nybörjare i sin roll: hon är ny och ska samtidigt vara en så 
bra terapeut som möjligt, vilket skapar ett komplext samspel av känslor och 
reaktioner (ibid). Denna mekanism verkar även stämma in på några av studiens 
informanter: alla erfarna psykoterapeuter, som dessutom själva är certifierade 
handledare.   
 
Det gavs som nämnts ovan utrymme för reflektioner i metodhandledningen, därtill 
fanns det möjlighet att ventilera sin oro och frustration vilket också skedde. Allt 
detta är av stor betydelse i psykodynamiskt orienterade arbetsgrupper (Näslund & 
Ögren, 2011). Den handledde måste få associera fritt samt sätta ord på sina egna 
funderingar och sin oro, av en härbärgerande handledare (ibid). Detta för att kunna 
komma till sin rätt. Flera informanter betonade betydelsen av känslan av trygghet, 
som allteftersom infriades, i metodhandledningen. Handledaren hjälpte till att skapa 
trygghet genom att själv ställa upp i rollspelet samt att inta en bekräftande hållning 
i samtalet kring det, vilket gav resultat då rollspelet blev allt mindre laddat för de 
informanter som hade haft en ambivalent inställning till rollspel från början. 
Informanterna upplevde därtill att de blivit alltmer affektmedvetna och mer 
frimodiga i affektutforskandet i terapierna. Handledarens stil och förmåga att skapa 
trygghet är av största vikt för ett gott gruppklimat och lärandeprocessen (Ebadi och 
Eriksson, 2006). De menar också att handledarens stil återspeglas i den terapeutiska 
relation som terapeuten sedan har med sin klient (ibid), vilket tycks vara förenligt 
med informanternas upplevelse av det hela. De hade totalt sett fått ett ökat 
”affektfokuserat tänk” vilket gav gott gensvar i många terapier.  
 
En informant berättade det att det inte blev några filminspelningar av metoden, 
fastän det tydligen var praxis. Hon sade sig själv avstå från att filma sina sessioner 
på grund av känslan av tisdsbrist i en stressig vardag. Filmfrågan kom upp i en 
bisats, men hade givetvis kunnat utforskas vidare. Så här i efterhand vore det 
intressant att veta varför handledaren valde att avstå från att driva filmade sessioner, 
om det nu vanligtvis ingick i metoden, och hur gruppens inställning till filmning såg 
ut. Det finns många frågetecken angående detta, men en hypotes varför filmdelen 
försvann är att ingen psykoterapeut sade sig bedriva en utpräglad affektfokuserad 
psykoterapi.   
 
Avslutningsvis är det tänkvärt att ingen psykoterapeut sade sig bedriva metoden på 
ett utpräglat sätt med någon patient över huvud taget. Skälen till detta är oklart. En 
teori är att tack vare samtligas gedigna och mångåriga erfarenhet av att bedriva 
psykoterapi, så är sannolikheten stor att denna metod är en i raden av flera andra 
välfungerande metoder. Affektfokuserad psykoterapi blir då en ytterligare – i 
studien benämnd som mycket betydelsefull - integrerad del i psykoterapeuternas 
psykoterapeutiska erfarenhetsbank. En fundering är hur en nyutexaminerad och 
relativt oerfaren psykoterapeut hade tagit till sig metoden; kanske mer renodlat? 
 



  

21 
(24) 

 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det är uppseendeväckande att forskningen av effekterna av grupphandledning, som 
ändå är så pass vanligt förekommande i västvärlden, är skral. Här finns det mycket 
att göra. En fundering i denna studie är hur det är att ha handledning i en lite grupp 
där man känner varandra väl. Vad är fördelen respektive nackdelen med att 
grupphandledningen sker i mottagningens regi? Hur pass skräddarsydd kan en 
metodhandledning i affektfokuserad psykoterapi vara? 
 
Det vore även intressant att undersöka varför ingen psykoterapeut bedriver 
affektfokuserad psykoterapi på ett utpräglat sätt med en enda patient. 
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Bilaga 1 

 
Frågeställningar: 
1. På vilket sätt tycker psykoterapeuterna att den teoretiska utbildningen och 
grupphandledningen påverkat terapierna? 
2. Hur använder sig psykoterapeuterna av affektfokuserad psykoterapi? 
 
Åtta intervjufrågor: 
1a. Vad fick du ut av den teoretiska utbildningen i affektfokuserad psykoterapi? 
1b. Vad fick du ut av grupphandledningen i affektfokuserad psykoterapi? 
2a. Använder du dig av affektfokuserad psykoterapi med dina klienter? 
2b. I vilken omfattning använder du dig av affektfokuserad psykoterapi? 
2c. På vilket sätt använder du dig av affektfokuserad psykoterapi? 
3a. Anser du att det finns någon speciell kategori av klienter som har nytta av 
affektfokuserad psykoterapi? 
3b. Anser du att det finns någon speciell kategori av klienter som har mindre nytta 
av affektfokuserad psykoterapi? 
4. Beskriv hur grupphandledningen har påverkat dina terapier. 
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