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Sammanfattning/abstract 

Hur kommer det sig att patienter i psykoterapi till övervägande del är 
kvinnor? Syftet med studien har, utifrån antagandet att psykisk ohälsa 
drabbar kvinnor och män ungefär lika, varit att undersöka om mäns 
och kvinnors eventuellt skilda förväntningar på en psykoterapeutisk 
relation kan utgöra ett möjligt delsvar. Studien har haft en explorativ 
utgångspunkt i syfte att ge uppslag snarare än generaliserbara svar. 
Respondenter var medarbetare på olika arbetsplatser, till största delen 
inom kyrklig sektor (n=68, 41% män, 59% kvinnor). Datainsamling 
skedde genom anonym enkät vars utgångspunkt hämtats i tidigare 
forskning kring skillnader mellan mäns och kvinnors förväntningar. 
Som alternativ till kön har studien även prövat självskattningar av 
traditionellt maskulina och/eller feminina personlighetsdrag (BSRI-
SE) samt grundläggande förhållningssätt i betydelsefulla relationer. 
Svaren har analyserats i form av korstabeller. Resultatet gav att 
respondentgruppen var förhållandevis överens om terapeutens första 
prioritet – att hålla fokus på patientens problem och mål med terapin. 
Men här fanns även tendenser till vissa skillnader. 
 

 
Nyckelord: psykoterapi, patienters (klienters eller konfidenters) perspektiv, 
patienters förväntningar, arbetsallians, terapeutisk allians, alliansformerande 
faktorer, män, kvinnor, maskulinitet, femininitet, genus. 
 
Keywords: psychotherapy, client perspective, client expectations, working 
alliance, therapeutic alliance, alliance formation factors, men, women, masculinity, 
femininity, gender. 
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1 Inledning 

Flordh (2008) menar att patienter till mycket stor andel är kvinnor. Om man antar 
att psykisk ohälsa även drabbar män, och inte enbart kvinnor, så skulle det kunna 
betyda att män av någon anledning underutnyttjar psykoterapeutisk behandling. 
Men hur kommer det sig i så fall att flertalet män, den grupp som i de flesta andra 
sammanhang anses se om sitt hus, väljer bort psykoterapi som behandlingsmetod 
för sitt psykiska lidande? Och tvärt om, att kvinnor som annars inte sällan 
uppfattar sig som förfördelade här tar för sig i betydligt större utsträckning än 
män? 

Flordh (2008) menar att en möjlig förklaring är att patientrollen i psykoterapi, att 
söka hjälp för och sätta ord på psykiska problem såsom ängslan, ångest och oro, 
ligger närmare den traditionella kvinnorollen än mansrollen. Mycket för att 
traditionell kvinnlighet konstrueras i ett språk rikt på känslor och känslomässiga 
nyanser. Manlighetens språk däremot, menar Flordh, är betydligt fattigare på 
sådana uttryck vilket kan göra det svårare för män att sätta ord på sitt inre lidande. 
Den traditionella mansrollens ideal av att vara stark, aktiv och självtillräcklig gör 
män dessutom mindre benägna att söka hjälp menar Flordh. 

Om det är så att patientrollen i psykoterapi är mer hand i handske för kvinnor än 
män, hur förhåller sig i så fall psykoterapin till denna skillnad? Bör män och 
manlighet förändras så att de blir bättre på att söka hjälp och använda sig av det 
som erbjuds? Eller handlar det snarare om att psykoterapin bättre skulle kunna 
anpassas till de behövande så att en större del av befolkningen, både män och 
kvinnor, ser den som ett möjligt alternativ? Och om det senare, hur ser i så fall 
förväntningarna ut? Vad anser människor i allmänhet och män och kvinnor i 
synnerhet är viktigt i psykoterapi? Vad behöver terapeuten göra, hur behöver 
terapeuten vara och förhålla sig i relationen för att de ska överväga 
behandlingsformen?  

Utifrån antagandet att psykisk ohälsa drabbar kvinnor och män ungefär lika har 
syftet med studien varit att undersöka om mäns och kvinnors eventuellt skilda 
förväntningar på en psykoterapeutisk relation kan utgöra ett möjligt delsvar till 
varför män mer sällan än kvinnor går i psykterapi. 

2 Teoretisk bakgrund 

Genom livet, från det vi föds tills vi dör, ”arbetar” människan både med att skapa 
och vidmakthålla goda, ömsesidiga och meningsfulla relationer, och med att 
upprätta oss som individer, särskiljda från andra, med en någorlunda realistisk och 
positiv bild av oss själva (Blatt, 2008). Blatt menar att dessa strävanden speglar de 
psykologiskt mest fundamentala dimensionerna i vår personlighetsutveckling – att 
utveckla vår förmåga till att vara i ömsesidig relation med andra och att definiera 
oss själva oberoende av andra. Blatt menar att båda förmågorna utvecklas 
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parallellt, där ett utvecklingssteg i den ena dimensionen ofta är en förutsättning 
för ytterligare steg i den andra och tvärt om.  

Även vid normal utveckling kommer de flesta vuxna lägga mer tonvikt på den ena 
eller den andra förmågan, att genom sitt sätt att vara framhäva den ena 
dimensionen framför den andra – att vara i ömsesidig relation med andra eller att 
hävda sitt själv oberoende av andra (Blatt, 2008). Att människor står fastare i den 
ena eller andra dimensionen utgör grunden för två relativt olika personlighetsstilar 
menar Blatt. Människor vars utgångspunkt är att vara i ömsesidig relation tenderar 
att lägga mer fokus på samarbete, harmoni och närhet där erfarenheter av vikt 
handlar om känslor, upplevelser och mening. De är därför beroende av omgivning 
och sammanhang. Andra, vars utgångspunkt är att hävda sitt själv, är i motsats till 
de förra mer benägna att luta sig mot logik, analys och kritiskt tänkande. För dessa 
är det viktigare att uttrycka en egen ståndpunkt utifrån vad de uppfattar som fakta 
än att söka samförstånd och överensstämmelse i mötet med andra. De lutar sig i 
första hand mot egna upplevelser och erfarenheter och är därför mer oberoende 
och ”självförsörjande” i förhållande till sin omgivning (Blatt, 2008). 

Blatt (2008) menar att kulturella förväntningar på män och kvinnor är en viktig 
faktor att beakta om man vill förstå varför flertalet män tenderar att sträva mot 
oberoende och självhävdelse medan kvinnor i större utsträckning söker 
ömsesidighet och harmoni i relationer. Men inte bara och kanske inte ens 
framförallt det, menar Blatt vidare. Flickor och pojkar står inför skilda 
utvecklingsuppgifter när de som små ska separera ut sig från primärobjektet, vilket 
oftast är mamman, för att börja bli en egen individ. Flickor bevarar sin relation till 
mamman även om mamman övergår till att bli flickans identifikationsobjekt, 
pojkar däremot börjar istället identifiera sig med pappan och behöver därför mera 
påtagligt definiera ut sig från mamman, menar Blatt. 

Cross och Madson (1997) menar däremot att våra själv framförallt bör ses som ett 
resultat av den omgivning och förväntansram man växer upp, lever och verkar i. 
De menar att människor utvecklar skilda typer av självkonstruktioner beroende på 
kulturella och könsrollsorienterade förväntningar. Att män företrädelsevis skapar 
sig ett oberoende själv, ett själv som är separat från andra, och kvinnor ett 
ömsesidigt beroende själv, ett själv som är sammankopplat med andra.  

Kanske är det denna skillnad (Blatt, 2008; Cross & Madson, 1997) man kan skönja 
i Ogrodniczuk, Piper, Joyce och McCallums (2001) studie. I en jämförelse mellan 
män och kvinnor i tolkande eller stödjande korttidspsykoterapi fann de ett 
signifikant bättre resultat för män i tolkande psykoterapi och för kvinnor i 
stödjande. Författarna menar att en möjlig förklaring kan vara att kvinnor i större 
utsträckning än män föredrar en relation som känns personlig, bygger på 
ömsesidig empati, att känna sig förstådd, och på känsla av tillhörighet och 
samarbete, som i stödjande psykoterapi. Och att män i allmänhet har ett större 
behov än kvinnor av att känna sig oberoende, att vara åtskild och separat från 
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andra, och därför föredrar en relation som tillåter känslomässig distans, men i det 
samtidigt gagnas av en terapi som hjälper dem att utforska obehagliga känslor som 
annars trycks undan eller förnekas, som i tolkande psykoterapi. 

Connell (2009) menar att man inte föds till pojke eller flicka, man eller kvinna, om 
man bortser från de kroppsdelar som ingår i den sexuella fortplantningen. Vi 
snarare blir pojke eller flicka, man eller kvinna, vårt ”kön” blir till i en aktiv 
konstruktionsprocess. Kvinnlighet och manlighet är därför inte något självklart 
”naturligt” och orubbligt, som i första hand följer av biologiskt kön. Conell menar 
dessutom att vi till del även konstruerar oss själva som maskulina eller feminina, 
att det inte bara handlar om sociala normer som påtvingas oss. Vi skapar vår plats 
i genusordningen och/eller inordnar oss i den plats som tilldelats oss. De allra 
flesta av oss gör detta frivilligt och många uppskattar polariseringen i man och 
kvinna, i manliga och kvinnliga egenskaper, i maskulint och feminint. Trots detta 
är det inte ovanligt med tvetydigheter menar Connell, som maskulina kvinnor och 
feminina män. Men, menar Connell, en majoritet kombinerar maskulina och 
feminina personlighetsdrag i varierande proportioner, snarare än att vara antingen 
det ena eller det andra. 

3 Tidigare forskning 

En sökning med ämnesorden Psychotherapy, Client attitudes och Therapeutic 
alliance i artikeldatabasen PsycINFO resulterade i 28 träffar. Vid en närmare 
granskning hade enbart en av dessa ett upplägg som skiljde på mäns och kvinnors, 
alternativt människor med maskulina och feminina personlighetsdrags, 
förväntningar. Ytterligare två studier från samma forskningsgrupp hittades.  

Bedi (2006) menar att deras studie är den första formella forskningsstudien som 
systematiskt sökt identifiera och kategorisera de faktorer patienter ansåg viktiga i 
det tidiga alliansbyggandet. 40 respondenter (31 kvinnor och 9 män) uppmanades 
först att fritt formulera påståenden kring vad de tyckt varit betydelsefullt i den 
inledande kontakten med terapeuten, i första hand sådant som varit observerbart 
och som de ansåg hjälpt till att forma och stärka den terapeutiska relationen. 
Något terapeuten gjort, patienten gjort, de gjort tillsammans eller annat som 
hände inom eller utanför sessionen. Efter utgallring av dubbletter och påstående 
från enstaka respondenter kvarstod 74 kritiska faktorer. Därefter inbjöds 
respondenterna att kategorisera och rubriksätta de 74 faktorerna, vilket resulterade 
i 11 konceptuellt homogena områden. Innebörden i de fyra områden (Bilaga 1, 
tabell B1) som rankades högst av respondenterna var, i nämnd ordning 
(urspunglig rubrik i Bedis studie inom parantes): att terapeuten uppmuntrar och 
bekräftar patienten, bejakar honom/henne och hans/hennes sätt att reagera, tänka 
och känna som förståeligt, rimligt och begripligt (Validation); att terapeuten utgår 
från vad patienten upplever sig ha behov av att arbeta med och sen lär patienten 
nya färdigheter, stödjer patienten att finna nya insikter, för att hjälpa patienten att 
utvecklas i denna riktning (Education); att terapeuten visar intresse även på andra 
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sätt än genom sitt tal, genom att exempelvis nicka bekräftande, luta sig framåt, 
upprätthålla ögonkontakt (Nonverbal gestures); att terapeutens uppträdande och 
kroppsspråk är välkomnande genom att exempelvis ta patienten i hand, hälsa 
välkommen, sätta sig mitt emot, följa patienten ut (Presentation & body language).  

I Bedi och Richards (2011) omformulerade man resultatet av den tidigare studien 
(Bedi, 2006) till att framför allt vara kvinnors perspektiv på den terapeutiska 
relationen. Nu ville man veta hur en grupp av enbart män skulle kategorisera och 
rubriksätta samma 74 kritiska faktorer. Man fann att de 37 män som ingick i den 
nya studien ordnade och rubriksatte faktorerna på ett lite annorlunda sätt. 
Innebörden i de fyra områden (Bilaga 1, tabell B2) männen formulerade som mest 
betydelsefulla var i tur och ordning (urspunglig rubrik i Bedis och Richards studie 
inom parantes): att terapeuten lyfter fram och håller fokus de problem patienten 
behöver arbeta med för att nå sitt mål, uppmuntrar framsteg, är öppen och ärlig i 
deras samtal (Bringing out the issues); att terapeuten utgår från att patienten tar ett 
visst eget ansvar för terapin som att komma i tid, meddela förhinder i god tid, och 
liknande (Client responsibility); att terapeuten möter patienten med viss artighet, 
ödmjukhet och respekt, genom att exempelvis välkomna patienten varje gång, låta 
honom/henne välja stol, ta hänsyn till de önskemål han/hon har om rummet 
(Formal respect); att terapeuten ger patienten praktisk och konkret hjälp genom 
att exempelvis träna färdigheter, ge tips/råd om litteratur och andra verksamheter 
som kan vara hjälpsamt för honom/henne att veta om (Practical help).  

För att kontrollera om de kritiska faktorerna som patienterna angett som de 
viktigaste är av egentlig betydelse för arbetsalliansen analyserade Bedi och 
Richards (2011) även sambandet mellan arbetsalliansens styrka och de 74 kritiska 
faktorernas förekomst i respondenternas terapi. De fann en hög grad av 
korrelation mellan det patienter anser vara viktigt för alliansen och det som 
faktiskt är det. Något tidigare hade även Duff och Bedi (2010) gjort samma 
iakttagelse men då med hjälp av ett mindre urval (15 av de 74) mest kritiska 
faktorer. 

4 Frågeställningar 

Har människor tydligt skilda förväntningar på en psykoterapeutisk relation, för att 
de ska vilja välja psykoterapi som behandlingsform för psykisk ohälsa, i 

• vad psykoterapeuten konkret bör göra,  
• hur psykoterapeuten bör vara i termer av traditionellt maskulina och feminina 

personlighetsdrag, 
• hur psykoterapeuten bör förhålla sig i relationen i termer av oberoende eller 

ömsesidigt, 
och kan man i någon mån förstå denna skillnad utifrån om individen 

• är man eller kvinna, 
• uppfattar sig själv i termer av traditionellt maskulina och/eller feminina 

personlighetsdrag, 
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• beskriver egna betydelsefulla relationer som oberoende och/eller 
ömsesidiga? 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet bestod av anställda från fem olika arbetsplatser, samt en anställd inom 
databranschen, totalt 157 personer. Fyra av arbetsplatserna var inom Svenska 
kyrkan, två landsbygdspastorat och två storstadsförsamlingar. Den femte var en 
avdelning inom ett industriföretag. Totalt inkom svar från 69 respondenter, varav 
41 kvinnor och 28 män. 

De som bäst skulle kunna ge svar på vad de anser är viktigt i inledningen av en 
psykoterapeutisk relation är troligtvis de som går eller nyligen har gått i 
psykoterapi. Men eftersom det bara är vissa som väljer psykoterapi, varav en stor 
andel kvinnor, skulle ett urval av exempelvis f.d. patienter riskera att ge 
undersökningsgruppen en olycklig bias i förhållande till studiens syfte. 
Respondenterna bör därför sökas bland människor i gemen, oavsett om man haft 
behov av och/eller övervägt psykoterapi eller ej.  

Naturligt vore därför att forma ett sample genom ett slumpmässigt urval ur 
populationen vuxna i Sverige. Men med ett sådant sample riskerar svarsfrekvensen 
att bli låg, bortfallet högt, vilket troligtvis resulterar i att gruppen faktiska 
respondenter inte längre representerar populationen på ett tillräckligt tillförlitligt 
sätt (Trost, 1994). Dessutom är kostnaden för en sådan urvalsambition betydligt 
över tillgänglig budget.  

Respondenter söktes genom egna kontakter inom Svenska kyrkan, eftersom det 
visade sig svårt att nå större grupper av människor utan någon form av liknande 
anknytning. Bedömning gjordes att Svenska kyrkan som arbetsplats, trots sin 
större andel kvinnor, skulle kunna utgöra tillräcklig bredd av attityder och 
erfarenheter med tanke på de skiftande arbetsuppgifter som här inryms i allt från 
administration och vaktmästeri till prästerskap och diakoni.  

Kyrkoherdarna i två landsbygdspastorat och tre storstadsförsamlingar tillfrågades. 
Fyra av fem ställde sig positiva till att delta, tillhörande arbetsplatser om totalt 129 
anställda varav 43 män och 86 kvinnor. Det resulterade i 57 svar från 41 kvinnor 
och 16 män. 

Den förhållandevis låga andelen män i respondentgruppen, inte minst med tanke 
på att studien syftar att undersöka både mäns och kvinnors förväntningar på 
psykoterapi, föranledde ytterligare åtgärder. Dels sändes ett riktat mejl till männen 
i de tillfrågade pastoraten/församlingarna där de män som ännu inte svarat 
påmindes och uppmuntrades att göra det. Dels inbjöds en avdelning på ett 
mansdominerat företag inom tung industri att delta, även detta genom personlig 
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kontakt, totalt 27 anställda varav 2 kvinnor och 25 män. Åtgärderna gav ett 
tillskott på ytterligare 11 respondenter, varav 4 från pastoraten/församlingarna 
och 7 från industriföretaget, samtliga var män. Dessutom tillkom ytterligare en 
man via annan kontakt, anställd inom databranschen.  

Svarsfrekvensen har varierat mellan olika arbetsplatser, den med lägst hade 9 % 
och den med högst 85 %, båda arbetsplatserna inom Svenska kyrkan. De två 
andra inom Svenskakyrkan hade 48 % respektive 50 % och industriföretaget 26 
%. Svaren sändes in anonymt. För att ytterligare säkerställa anonymiteten ställdes 
heller inte frågor om respondentens befattning, yrke eller liknande. Analys av 
bortfall blev därför inte görligt. 

5.2 Undersökningsmetod 

Lundh (1999) konstaterar att en alldeles övervägande del av all psykologiforskning 
utgår från empiristiska-positivistiska grundidéer. En forskartradition där 
vetenskapliga teorier förutsätts vara empiriskt testbara, oberoende av forskaren, 
och vetenskaplig kunskap enhetlig, generaliserbar och objektiv (Lundh). Även 
inom det psykoterapeutiska fältet har kravet på behandlingars evidens ökat, vars 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt är empiristisk-positivistisk (Philips & 
Holmqvist, 2008; m.fl). Inte sällan likställs forskningstraditionen med kvantitativ 
metod och analys även om Lundh (1999) menar att ur ett empiriskt synsätt är 
valet av forskningsmetod inte förutbestämt utan det bör göras utifrån studiens 
ambition och erfarenheter av vad olika forskningsansatser leder till. 

Om empiristisk-positivistisk vetenskapstradition är inriktad på att objektivt 
förklara ett visst fenomen eller en viss företeelse, fokuserar hermeneutisk på att 
förstå subjektet i termer av meningsfullheter. Här genom exempelvis att tolka den 
betydelse en viss handling har för den människa som utför den (Erikson, 1999). 
Forskningstraditionen förknippas ofta med kvalitativ metod. Grundläggande för 
psykodynamisk teori och terapi är idén om att psykiska skeenden bär på 
intentionalitet och meningsfullhet, att det vi gör och säger tar sin utgångspunkt i 
någon form av avsikt eller meningsbärande betydelse (Sandell, Holmqvist, & 
Philips, 2008). Psykodynamisk forskning och praktik förefaller därför ligga inom 
ramen för ett hermeneutiskt synsätt, men även det fenomenologiska som Erikson 
(1999) menar fokuserar subjektets ”rena” upplevelse och intentionalitet av 
företeelser och handlingar. Trots det har ingen av dessa vetenskapstraditioner 
skapat sig något nämnvärt inflytande på forskningen inom vare sig psykologi i 
stort eller psykoterapi (Erikson, 1999; Karlsson, 1999). 

Föreliggande studie har haft ett stort mått av explorativa ambitioner och en 
strävan efter att försöka ringa in en del av den bredd av förväntningar människor 
kan ha inför att gå i psykoterapi. Därtill hypotetiskt pröva några olika 
förklaringsmodeller till de förväntningar man ger uttryck för. I studien antas att 
det finns en skillnad mellan människors förväntningar i psykoterapi, dock osäkert 
hur den tar sig ut. Studien utgår därför från nollhypotesen att det inte finns någon 
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sådan skillnad. Om nollhypotesen kan förkastas bör studien kunna ge uppslag och 
vidare hypoteser till den bredd av relationsförväntningar människor kan ha inför 
terapi. Men tanken att studien ska uppnå generaliserbar kunskap likt empiristisk-
positivistisk tradition har inte närts i någon nämnvärd omfattning.  

En annan viktig utgångspunkt har varit att ligga så nära respondentens faktiska 
utsaga som möjligt. Att det är respondentens egen röst och inte tolkningen av den 
som fått stå i fokus, även om det självklart ligger en förförståelse och tolkning 
bakom det urval av möjliga utsagor som respondenten ombetts ta ställning till. 
Ytterligare en viktig utgångspunkt har varit att låta många människor svara på 
”frågan”, även de som inte går, inte funderat på eller kanske inte ens kan tänka sig 
att gå i psykoterapi. Utifrån antagandet att psykoterapi och psykisk ohälsa kan 
upplevas stigmatiserande av vissa var det viktigt att respondenterna inte behövde 
ge sig till känna. 

Sammantaget, och därtill för att rent praktisk underlätta sammanställning och 
analys av ett förväntat stort antal svar, föll valet på kvantitativ metod. 
Vetenskapsteoretiskt kan alternativet tyckas tveksamt, särskilt om det 
slentrianmässigt sammankopplas med empiristisk-positivistisk forskningstradition 
och dess ontologiska och epistemologiska grundantaganden om världens 
beskaffenhet och kunskapliggörandet av densamma. Men Lundhs (1999) uttalande 
för den empiriska traditionen kanske även kan gälla mer generellt, att valet av 
forskningsmetod inte är förutbestämt av dess forskningstradition utan bör göras 
utifrån studiens ambition och erfarenheter av vad olika forskningsansatser leder 
till. Om så, kanske man skulle kunna se denna och en eventuellt utvidgad studie 
med ett större antal respondenter som ett uppkast till olika former av fördjupande 
ansatser. Då med forskningsmetoder ur såväl fenomenologisk som hermeneutisk 
forskningstradition i syfte att bredda bilden av och fördjupa förståelsen kring de 
föreställningar, förväntningar och val människor har och gör inför en 
behandlingsmetod som psykoterapi. 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

För att kunna tillfråga ett stort antal respondenter genomfördes undersökningen i 
enkätform med fasta svarsalternativ. För människor i gemen bedömdes dessutom 
undersökningsfrågan, d.v.s. om deras förväntningar på psykoterapi, kunna 
uppfattas som väl privat vilket även det talade för ett anonymt enkätutskick. 

Enkäten omfattade totalt sex sidor (se bilaga 2, sid B7-12). Den inleddes med en 
introducerande text och avslutades med ett antal allmänna frågor. Däremellan 
innehöll enkäten följande tre instrument: 

1. Alliansfaktorer (bilaga 2, sid B9)  

Föreliggande studie kan ses som en explorativ fortsättning och utvidgning Bedi 
och Richards (2011) forskning. I enkätens andra formulär (sid B9) uppmanades 
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därför respondenterna att rangordna översatta påståenden, motsvarande 
innebörden av de fyra viktigaste kategorierna/områdena Bedi (2006) och Bedi och 
Richard (2011) fann för kvinnor respektive män (se bilaga 1, tabell B3). Totalt åtta 
påståenden (nedan kallat alliansfaktorer) att rangordna i förhållande till varandra, 
från det respondenten tycker är mest viktigt för att kontakten ska kännas bra till 
det minst viktiga. I stort rör samtliga påståenden sådant terapeuten gör, i 
terapin/mötet med patienten. Respondenternas rangordning syftade dels till att 
kunna ge prov på den bredd av preferenser människor i gemen kan ha, dels till att 
undersöka om dessa preferenser kan förstås utifrån om man är man eller kvinna, 
har mer (traditionellt) maskulina eller feminina personlighetsdrag, och/eller vilket 
grundläggande relationssätt man har närmast till. 

Utifrån Bedi (2006) och Bedi och Richards (2011) studier skulle man alltså kunna 
förvänta sig en skillnad i hur män och kvinnor rangordnar de åtta påståendena. 
Men eftersom ett av studiens syften var att undersöka om en sådan skillnad även 
skulle kunna spåras i respondentgruppen och i så fall hur den ser ut har de åtta 
påståendena dels helt frikopplats från varandra, dels varvats i instrumentet. Överst 
återfinns påståendet som rangordnades högst av männen i Bedi och Richards 
(2011) studie, därefter kommer det påstående som rangordnades högst av 
kvinnorna i Bedis (2006) studie, på tredje raden det som kom på andra plats i Bedi 
och Richards och på fjärde det som kom på andra plats i Bedis, osv. 

2. Bems Sex-Roles Index (bilaga 2, sid B8/B10)  

Grunden till enkätens första och tredje formulär är Bems Sex-Roles Index (BSRI), 
ursprungligen skapad av Bem (1974, 1977, 1981). I BSRI kopplas traditionellt 
maskulina personlighetsdrag samman med egenskaper som att ha gott 
självförtroende, att hävda sig själv och egna övertygelser, att stå för egna beslut, 
att vara dominant och självtillräcklig. Till traditionellt feminina drag hör samtidigt 
att vara ömsint, varm och sympatisk, att vara förstående, känslig för andras behov 
och angelägen om att lindra sårade känslor. I samband med att Persson (1999) 
översatte och validerade instrumentet för svenska förhållanden bantade han även 
ner det, från Bems ursprungliga 60 till 25 påståenden att ta ställning till. Persson 
kallade sin version för BSRI-SE. Instrumentet håller variablerna maskulint och 
feminint oberoende av varandra (Bem, 1977, 1981; Persson, 1999), dvs att man 
som person kan ha mer eller mindre av både maskulina och feminina 
personlighetsdrag. En individ tilldelas således en av fyra kategorier: obetonad (lågt 
värde på maskulinitets- och femininitetsskalan); maskulin (högt på maskulinitet, 
lågt på femininitet); feminin (lågt på maskulinitet, högt på femininitet); eller 
androgyn (högt på maskulinitet och feminintet), nedan kallat mf-profil. 
 
Maskulina och feminina personlighetsdrag ska här ses frikopplat från och som ett 
alternativ till kön, i ett försök att gå bortom traditionella föreställningar om 
könsrelaterade egenskaper. Begreppen avser här inte att mäta något faktiskt utan 
snarare pröva om vissa egenskaper som här kallats för, och sedvanligt betecknats 
som, maskulina respektive feminina (eller ”manliga” respektive ”kvinnliga”) kan 
hjälpa oss att förstå och i någon mån bättre förutsäga människors förväntningar i 
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den psykoterapeutiska relationen. Att studiens arbetsdefinition blir till genom de 
frågor som ställs i enkäten snarare än tvärtom är således ett mindre problem.  Och 
eftersom såväl begreppen i sig som gränsen mellan hög/låg maskulinitet/ 
femininitet här enbart ses som en arbetshypotetisk gruppering av ett knippe 
egenskaper blir inte heller gränslinjen mellan höga eller låga värden i respektive 
dimension särskilt avgörande. Studien väljer därför godtyckligt att utgå från 
Perssons (1999) gränsvärden även om de troligtvis hade satts annorlunda om 
studien gjorts om idag.  
  
a. I enkätens första formulär (sid B8) ombeds respondenten att svara utifrån sig 

själv, hur den uppfattar sig själv i termer av traditionellt maskulina och/eller 
feminina personlighetsdrag, nedan respondentens mf-profil. 

b. I enkätens tredje formulär (sid B10) handlar frågan om hur respondenten vill att 
psykoterapeuten är i termer av maskulina och feminina personlighetsdrag, 
nedan kallat terapeutens mf-profil. Till det användes en något modifierad BSRI-
SE, med den skillnaden att respondenten ombads svara utifrån hur man 
önskar sin terapeut. Funderingen bakom var om terapeutens 
maskulina/feminina personlighetsdrag skulle kunna utgöra ett alternativ 
och/eller komplement till variabeln alliansfaktorer (jmf ovan) i vad som 
respondenten föreställer sig viktigt i psykoterapi. 

3. Relationsstil (bilaga 2, sid B11)  

I studien användes maskulina och feminina personlighetsdrag (jmf mf-profil ovan) 
som ett sätt att försöka fånga en individ grundläggande förhållningssätt i 
betydelsefulla relationer. Men för att pröva en mer direkt väg formades även två 
scenarion som respondenten ombads ta ställning till genom att gradera dem i 
förhållande till varandra. Beskrivningarna skapades utifrån Blatts (2008) ”att hävda 
sitt själv oberoende av andra” kontra ”att vara i ömsesidig relation med andra”, 
Cross och Madsons (1997) ”oberoende själv” kontra ”ömsesidigt beroende själv”, 
samt Ogrodniczuks et. al. (2001) tolkning av vad män respektive kvinnor föredrar 
i betydelsefulla relationer, med nyckelord som oberoende och respekt respektive 
ömsesidighet och harmoni.  

a. I enkätens fjärde formulär (överst sid B11) ombads respondenterna gradera de 
två påståendena utifrån vilken som närmast beskriver de vänskapsrelationer 
som betyder mycket för respondenten (nedan kallat respondentens relationsstil). 

b. I enkätens femte formulär (nederst sid B11) ombads respondenterna att gradera 
påståendena utifrån hur man skulle önska sig den terapeutiska relationen 
(nedan kallat terapeutens relationsstil). Detta för att se om terapeutens 
relationsstil skulle kunna utgöra ytterligare ett alternativ till variabeln 
alliansfaktorer (jmf terapeutens mf-profil ovan).  

Instrumentens validitet och reliabilitet  

Med tanke på att instrumenten antingen är skapade i denna studie och därför 
aldrig tidigare prövade, eller som i fallet med mf-profil där värderingar kring 
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manligt och kvinnligt ständigt förändras och förskjuts (Cornell, 2009), är det 
vanskligt att uttala sig om dess validitet och reliabilitet. Men studien syftar ej heller 
till att åstadkomma generaliserbar kunskap, snarare till att utgöra uppslag för 
vidare reflektion och studier. Och om svaren behandlas med stor försiktighet, att i 
arbete med resultat och analys så långt möjligt avhålla sig från att vidare tolka 
respondenternas utsagor, som har varit ett genomgående förhållningssätt i denna 
studie, bedöms ändå svaren ha tillräcklig relevans i relation till syftet. 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Materialet har matats in, sammanställts och i huvudsak även analyserats i Excel, 
men för att inte förbise möjliga samband har det även prövats i SPSS med bl.a. t-
test och variansanalys. Med tanke på att materialet inte bör ses som representativt, 
samt att studien snarare har en explorativt undersökande än en generaliserande 
ambition har materialet i huvudsak analyserats i korstabeller. 

Vid inmatning av respondenternas svar upptäcktes en del ofullständiga/ 
flertydliga självskattningar. Påståenden helt utan numerisk skattning gavs 
medelvärdet för övriga respondenters skattningar, påståenden där respondenten 
angivit flera kryss gavs medelvärdet av dessa kryss. En enkät med fem uteblivna 
skattningar makulerades. Det slutgiltiga antalet respondenter vars svar bearbetats 
blev 68, varav 40 kvinnor och 28 män. 

Analysens första utgångspunkt var respondenternas rangordning av Bedis 
(2006)/Bedi och Richards (2011) åtta viktigaste områden, här alliansfaktorer. Först 
bara dessa, där homogenitet kontra heterogenitet i svaren analyserades. Därefter 
söktes eventuella mönster i denna rangordning, utifrån respondentens kön, mf-
profil eller relationsstil. I ett andra steg tog analysen istället avstamp i den 
kombination av traditionellt maskulina/feminina personlighetsdrag som 
respondenten önskar se i en terapeut (här terapeutens mf-profil), och möjliga mönster 
utifrån respondentens kön, mf-profil eller relationsstil. I ett sista steg analyserades 
respondenternas svar om terapeutens relationsstil och möjliga mönster likt ovan. 

Noteras bör här även att i de frågor i enkäten som respondenten ombads ta 
ställning till, de två påståenden som här översatts till egen relationsstil respektive 
föredragen relationsstil hos terapeuten, betecknades mittenalternativet som ”både 
och”. Men eftersom såväl förklaringstext som dess kryssruta var placerat mitt 
emellan ”oberoende” och ”ömsesidig” så kommer här ”både och” genomgående 
att ersättas med ”mitt emellan”. 

5.5 Genomförande 

Studien tog form under tidig vår 2014. Innan enkäten skickade ut testades den på 
ett mindre antal respondenter vilket framför allt ledde till en del språkliga 
förändringar i den inledande texten. Dessa respondenters svar har dock inte 
inkluderats i materialet. Kontakt med möjliga respondenter togs under mars-april 
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och första mejlet med den färdiga enkäten sändes 28 april. Sista svaret inkom 11 
juli. Sammanställning och analys av materialet påbörjades i början av juni och har 
sedan pågått parallellt med att de sista svaren anlänt. 

Enkäten mejlades ut till de arbetsplatser som tackat ja till att delta i studien. 
Kontaktpersonerna på det mansdominerade industriföretaget, dataföretaget samt 
tre av kyrkoherdarna vidarebefordrade enkäten till de anställda per mejl. 
Respondenterna ombads skriva ut den på papper, fylla i den och återsända den 
per vanlig post, antingen via gemensam uppsamling för återsändning i klump eller 
direkt till undersökningsledaren. Den fjärde kyrkoherden inbjöd 
undersökningsledaren att genomföra enkätundersökningen på plats under 
personalgemensam sammankomst. 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vid all forskning bör forskningskravet, att forskning bedrivs, att den inriktas på 
väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet, vägas mot individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet konkretiseras i sin tur i 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att 
respondenterna blivit tillräckligt informerade om sin uppgift i studien och vilka 
villkor som gäller för deltagandet, att de har tillfrågats om de vill delta och att det 
inte funnits någon otillbörlig påtryckning, att största möjliga försiktighet har 
vidtagits kring uppgifter som kan göra personer identifierbara och vara etiskt 
känsliga för dem som deltar, och att insamlade uppgifter om enskilda personer 
inte får användas i andra sammanhang än forskning. 

Undersökningar som genomförs på arbetsplatser kan av respondenterna tolkas 
vara någon form av symbolisk signal från dess ledning. Individer kan tolka 
signalen olika, reagera med misstro, ”tror de att vi mår så dåligt att vi behöver 
psykoterapi?”, med förväntan att få gå i psykoterapi på arbetsgivarens bekostnad, 
eller med likgiltighet, ”inte en enkät till!”. För att så långt möjligt tillgodose 
informations- och samtyckeskravet, har undersökningsledaren i samtal med 
arbetsplatsernas kontaktpersoner därför varit tydlig med att det i informationen 
till de anställda, muntlig såväl som skriftligt, klart måste framgå varifrån förfrågan 
kommer, i vilket sammanhang svaren kommer att användas, att det är frivilligt att 
delta och att den färdiga rapporten kommer tillsändas arbetsplatsen, och/eller om 
så önskas muntligen presenteras, när den väl är klar och granskad. Dessutom 
framgår såväl sammanhang som kontaktuppgifter till undersökningsledaren i 
enkätens inledande förklaring. 

Även om enkätens frågor rör personliga värderingar och ställningstaganden kan 
säkert många individer uppleva dem som relativt okontroversiella att svara på. 
Men för att tillgodose konfidentialitetskravet och för att minimera risken att vissa 
inte svarar så sanningsenligt de kan, eller inte svarar alls, i rädsla för att otillbörliga 
ges allt för stor insyn i deras privata sfär, kommer svaren att insamlas och bevaras 
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anonyma. Även detta framgår tydligt i enkätens inledande förklaring. Visserligen 
kommer inte arbetsplatsernas namn och eventuella enheter kunna vara avkodade 
för studiens undersökningsledare, alltså vilka grupper som deltar i studien, men 
respondenternas individuella svar ska ändå inte kunna härledas till en viss person. 
För att ytterligare säkerställa anonymiteten har enbart större arbetsplatser kommit 
ifråga. Av samma skäl har studien avhållit sig från att efterfråga respondenters 
befattning, yrke eller liknande. Och i linje med nyttjandekravet kommer enskilda 
individers svar inte att användas i något annat sammanhang än föreliggande 
studie. 

I sammanhanget finns ytterligare ett övervägande, hur tydlig enkäten bör vara 
med studiens antagande att det på gruppnivå troligen finns en skillnad mellan 
gruppen mäns och kvinnors förväntningar i den inledande kontakten av en 
psykoterapeutisk relation. Å ena sidan skulle nog öppenhet i frågan vara att 
föredra, om inte annat för att ett tydligt undersökningssyfte bättre tillgodoser 
informationskravet. Å andra sidan ökar då faran att respondenter anpassar sina 
svar i relation till detta antagande. Här finns alltså något av en konflikt mellan 
forskningskravet och individskyddets informationskrav. Bedömning gjordes att 
det senare, att en del respondenter kan komma att anpassa sina svar, skulle vara 
ett allvarligare hot mot studien än det förra. Därför beskrevs studiens syfte i 
enkätens inledande text som att det handlade om skilda förväntningar i allmänhet, 
inte specifikt mellan män och kvinnor. 

7 Resultat 

Avsnittet inleds med en beskrivning av respondentgruppen utifrån enkätens 
basfaktafrågor. Därefter behandlas studiens frågeställningar, delfråga för delfråga, 
med rubriker och underrubriker enligt följande struktur. 
 
Vad psykotera-

peuten konkret 

bör göra 

Likheter och 

skillnader mellan 

män/kvinnor 

Mellan de med 

maskulina/feminina 

personlighetsdrag 

Mellan de med 

oberoende/ömsesidiga 

relationer 

Hur psykotera-

peuten bör vara 

Likheter och 

skillnader mellan 

män/kvinnor 

Mellan de med 

maskulina/feminina 

personlighetsdrag 

Mellan de med 

oberoende/ömsesidiga 

relationer 
Hur psykotera-

peuten bör för-

hålla sig i relation 

Likheter och 

skillnader mellan 

män/kvinnor 

Mellan de med 

maskulina/feminina 

personlighetsdrag 

Mellan de med 

oberoende/ömsesidiga 

relationer 
 
Det tydligaste svaret respondentgruppen ger är att oavsett om man är man eller 
kvinna, hur man uppfattar sig i termer av traditionellt maskulina och/eller 
feminina personlighetsdrag, om man beskriver egna betydelsefulla relationer som 
oberoende och/eller ömsesidiga så är man förhållandevis överens i vad man håller 
viktigast i en psykoterapeutisk relation. Men här antyds även vissa skillnader. 
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7.1 Beskrivning av respondentgruppen 

Respondenterna är alltså till största delen anställda inom Svenska kyrkan från såväl 
landsbygd som storstad, med undantag av sju män från ett mansdominerat 
industriföretag på landsbygden samt en man från ett dataföretag i storstad. 
Respondentgruppen består av 41 % män och 59 % kvinnor. Åldersspridningen är 
relativt jämn även om 40-59 år dominerar för kvinnorna och 50-59 år för männen. 
Utbildningsnivån är betydligt högre än för befolkningen i allmänhet, hela 62 % 
har svarat att de har examen från Högskola/Universitet vilket är högre än 
genomsnittet för Sveriges befolkning (SCB, 2014).  

Tabell 1 

Respondentgruppens sammansättning och uppfattning om psykoterapi 
 Antal respondenter Respondenter i procent 

 

Ålder 

Män 

(n=28) 

Kvinnor 

(n=40) 

Samtliga 

(n=68) 

Män 

(41 %) 

Kvinnor 

(59 %) 

Samtliga 

(100 %) 

20-29 år 7 5 12 25 % 12 % 18 % 

30-39 år 3 4 7 11 % 10 % 10 % 

40-49 år 5 11 16 18 % 28 % 24 % 

50-59 år 12 14 26 43 % 35 % 38 % 

60-69 år 1 6 7 3 % 15 % 10 % 

     

Utbildningsnivå     

Grundskola 0 2 2 0 % 5 % 3 % 

Gymnasium/KY 9 15 24 32 % 38 % 35 % 

Universitet/högskola 19 23 42 68 % 57 % 62 % 

      

Tidigare erfarenhet av psykoterapi    

Ja 11 21 32 39 % 52 % 47 % 

Nej 17 19 36 61 % 48 % 53 % 

      

Ser psykoterapi som möjligt behandlingsalternativ   

Ja 20 34 54 71 % 85 % 79 % 

Nej 8 2 10 29 % 5 % 15 % 

Vet ej 0 4 4 0 % 10 % 6 % 

      

Önskat kön psykoterapeuten    

Man 3 1 4 11 % 2 % 6 % 

Kvinna 3 9 12 11 % 23 % 18 % 

Oviktigt 18 28 46 64 % 70 % 67 % 

Ej angett 4 2 6 14 % 5 % 9 % 
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I respondentgruppen har nästan hälften egen erfarenhet av psykoterapi och 
männen i nästan lika stor utsträckning som kvinnorna, vilket torde vara mer än 
genomsnittet för befolkningen. Om man däremot ser separat på industri-/ 
dataföretagets män har enbart 25 % egen erfarenhet, där männen och kvinnorna 
inom Svenska kyrkan ligger på 45 % respektive 53 %. De allra flesta i gruppen, 
männen dock i något mindre utsträckning än kvinnorna, ser psykoterapi som 
möjligt behandlingsalternativ. I respondentgruppen förefaller inte heller 
terapeutens kön ha så stor betydelse även om de kvinnor som anser att det har 
betydelse är mer tydliga med att det är en kvinna de vill möta i psykoterapi. 

7.2 Analys av respondentgruppens svar 

Vad psykoterapeuten konkret bör göra 

Likheter och skillnader mellan män och kvinnor 

Om man inleder med de förväntningar respondentgruppen som helhet har på vad 
en psykoterapeut bör göra, mätt i hur man rangordnat de åtta alliansfaktorerna 
från allra viktigast till minst viktigt, står det klar att gruppen är relativt homogen i 
det man sätter främst. 

Tabell 2 

Respondentgruppens rangordning av alliansfaktorer, från i första hand till i sista (8e) hand 
 Mål-

fokus 
Upp-

muntran 
Egen-
ansvar 

Upplevt 
behov 

Artig/ 
ödmjuk 

Kropps-
språk 

Praktisk 
hjälp 

Välkom-
nande 

1a hand 53% 7% 0% 30% 1% 0% 6% 3% 

2a hand 18% 25% 10% 21% 3% 1% 16% 6% 

3e hand 13% 22% 9% 22% 9% 3% 15% 7% 

4e hand 11% 13% 6% 10% 4% 19% 21% 16% 

5e hand 1% 18% 16% 6% 9% 21% 11% 18% 

6e hand 1% 9% 21% 6% 15% 16% 14% 18% 

7e hand 3% 0% 16% 4% 26% 24% 9% 18% 

8e hand 0% 6% 22% 1% 33% 16% 8% 14% 

 
En majoritet (53 %) av respondenterna sätter ”Att terapeuten lyfter fram och 
håller fokus på de problem jag behöver arbeta med för att nå mitt mål, 
uppmuntrar framsteg, och är öppen och ärlig i våra samtal” (målfokus) främst och 
nästan en tredjedel (30 %) anger ”Att terapeuten utgår från vad jag upplever mig 
ha behov av att arbeta med, och sen lär mig nya färdigheter, stödjer mig att finna 
nya insikter, för att hjälpa mig att utvecklas i denna riktning” (upplevt behov) som 
sitt förstahandsval. Om man dessutom ser till vad respondentgruppen valt i andra 
och tredje hand utmärker sig även ”Att terapeuten uppmuntrar och bekräftar 
patienten, bejakar honom/henne och hans/hennes sätt att reagera, tänka och 
känna som förståeligt, rimligt och begripligt” (uppmuntran) som något man 
värderar relativt högt (25 % i andra hand och 22 % i tredje). Se vidare tabell 2. 
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Även om man delar upp materialet i män och kvinnor är det samma majoritet 
som väljer ”målfokus” i första hand (se tabell 3 och 4). Men för ”upplevt behov” 
ser det annorlunda ut, här är det hela 38 % av kvinnorna jämfört med 17 % av 
männen som satt den främst.  

Tabell 3 

Mäns rangordning av alliansfaktorer, från i första hand till i sista (8e) hand 
 Mål-

fokus 
Upp-

muntran 
Egen-
ansvar 

Upplevt 
behov 

Artig/ 
ödmjuk 

Kropps-
språk 

Praktisk 
hjälp 

Välkom-
nande 

1a hand 53% 11% 0% 17% 4% 0% 11% 4% 

2a hand 18% 14% 14% 21% 4% 0% 25% 4% 

3e hand 4% 21% 7% 25% 18% 0% 14% 11% 

4e hand 17% 14% 4% 18% 0% 11% 25% 11% 

5e hand 4% 11% 26% 7% 6% 25% 7% 14% 

6e hand 0% 18% 21% 4% 14% 14% 4% 25% 

7e hand 4% 0% 14% 4% 29% 29% 7% 13% 

8e hand 0% 11% 14% 4% 25% 21% 7% 18% 

 
 
Tabell 4 
 
Kvinnors rangordning av alliansfaktorer, från i första hand till i sista (8e) hand 

 Mål-
fokus 

Upp-
muntran 

Egen-
ansvar 

Upplevt 
behov 

Artig/ 
ödmjuk 

Kropps-
språk 

Praktisk 
hjälp 

Välkom-
nande 

1a hand 53% 5% 0% 38% 0% 0% 2% 2% 

2a hand 18% 32% 8% 20% 2% 2% 10% 8% 

3e hand 20% 23% 10% 20% 2% 5% 15% 5% 

4e hand 5% 13% 7% 5% 8% 25% 17% 20% 

5e hand 0% 22% 10% 5% 10% 18% 15% 20% 

6e hand 2% 3% 20% 7% 15% 18% 23% 12% 

7e hand 2% 0% 18% 5% 25% 20% 10% 20% 

8e hand 0% 2% 27% 0% 38% 12% 8% 13% 

 
Därefter är skillnaderna relativt små, dessutom rör det sig bara om en handfull 
respondenter: 11 % av männen jämfört med 5 % av kvinnorna har satt 
”uppmuntran” högst på listan, men det handlar bara om 7 % av gruppen som 
helhet. Det följs av ”Att terapeuten ger mig praktisk och konkret hjälp, genom att 
exempelvis träna färdigheter, ge mig tips/råd om litteratur och andra 
verksamheter som kan vara hjälpsamt för mig att veta om” (praktisk hjälp) där 11 
% av männen mot 2 % av kvinnorna sätter påståendet främst, 6 % av den totala 
gruppen. 
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Likheter och skillnader i vad män och kvinnor satt främst bland alliansfaktorerna 
syns tydligt i figur 1 nedan. 

  
 
Figur 1. Procent av män och kvinnor som satt en viss alliansfaktor främst. 
 
Tar man även hänsyn till i vilken ordning respondenterna rangordnat samtliga 
alliansfaktorer, inte bara vilken alliansfaktor de satt främst, kan man eventuellt 
också skönja en skillnad i hur män och kvinnor värderar ”Att terapeuten visar 
intresse även på andra sätt än genom sitt tal, genom att exempelvis nicka 
bekräftande, luta sig framåt, upprätthålla ögonkontakt med mig” (kroppsspråk). 
Kvinnorna i gruppen sätter det högre än männen, exempelvis har 32 % av 
kvinnorna angett faktorn som en av fyra jämfört med 11 % av männen. Skillnaden 
är dessutom statistiskt signifikant på 5 %-nivå. Samtidigt bör man som sagt 
betänka att varken män eller kvinnor har den överst på listan. 

Mellan de med maskulina och/eller feminina personlighetsdrag  

Delar man upp respondenterna utifrån mf-profil (obetonad, feminin, maskulin 
eller androgyn), framträder i stort samma bild som för gruppen i stort (se figur 2) 
och skillnaderna mellan respektive profil är förhållandevis små. En majoritet i 
respektive mf-profilgrupp har valt ”målfokus” i första hand, därefter kommer 
”upplevt behov” med 21 % av obetonade, 33 % av feminina, 35 % maskulin eller 
28 % av androgyna, samt ”uppmuntran” med 0, 7, 11 resp. 18 %.  

Ser man till hur respondenter med respektive mf-profil lite mer sammantaget 
rangordnat de åtta påståendena, genom att exempelvis även ta hänsyn till vilka 
alliansfaktorer man satt på andra, tredje och fjärde plats, kan man skönja vissa 
skillnader något mera tydligt (se bilaga 1, tabell B4). I gruppen maskulina är det 
märkbart färre än i övriga mf-profiler som rangordnat ”upplevt behov” som en 
bland de fyra viktigaste (66 % jämfört med 85 % för obetonade, 83 % feminina 
och 91 % androgyna). För ”uppmuntran” är det obetonade och maskulina som 
ligger lägre än feminina och androgyna (57 % respektive 55 % jämfört med 76 % 
respektive 73 %). På motsvarande sätt är det en märkbart större del av de 
maskulina som önskar sig ”praktisk hjälp” (78 % jämfört med 58 % för 
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obetonade, 59 % feminina och 36 % androgyna). En mycket liten del av de 
feminina framhåller psykoterapeutens ”ödmjukhet/artighet” som en av de 
viktigare faktorerna (3 % jämfört med 37 % av obetonade, 22 % av maskulina 
respektive 18 % av androgyna). Däremot verkar feminina hålla ”välkomnande” 
gester högre än övriga, 41 % har angett faktorn som en av fyra jämfört med 26 % 
av obetonade, 23 % av maskulina och 28 % av androgyna. 

 
 
Figur 2. Procent av respondenter med viss mf-profil som satt en viss alliansfaktor 
främst. 
 
Mellan de med oberoende och/eller ömsesidiga relationer 

Om man så slutligen delar upp respondentgruppen i vilka förtecken man anser att 
en betydelsefull relation bör ha, det som här benämnts respondentens relationsstil, 
framträder återigen i stort samma bild i vad som är viktigast. Det som möjligen 
bryter fram är att de som föredrar vänrelationer präglade av oberoende inte lika 
ofta sätter ”upplevt behov” främst (se figur 3). 

 
 
Figur 3. Procent av respondenter med viss relationsstil som satt en viss 
alliansfaktor främst. 
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Hur psykoterapeuten bör vara 

Likheter och skillnader mellan män och kvinnor 

Vilken mf-profil föredrar respondenterna hos den psykoterapeut man kan tänka 
sig att gå till – obetonad, feminin, maskulin eller androgyn? Sammantaget vill 
ungefär hälften att psykoterapeuten varken är uttalat maskulin eller feminin 
(obetonad), en dryg tredjedel önskar en terapeut med feminin mf-profil, och bara 
ett fåtal vill ha en terapeut med manlig eller androgyn mf-profil (se tabell 5). För 
såväl gruppen som helhet som män och kvinnor var för sig framträder i stort sett 
samma bild. 

Tabell 5 

Procent av samtliga, samt män och kvinnor, som föredrar vilken mf-profil hos en psykoterapeut 
 Samtliga Män Kvinnor 

Obetonad 50% 47% 52% 

Feminin 37% 39% 35% 

Maskulin 4% 7% 3% 

Androgyn 9% 7% 10% 

 
Mellan de med maskulina och/eller feminina personlighetsdrag 

Om man igen delar upp respondenterna i de fyra mf-profilerna och undrar hur 
stor del av respektive undergrupp som föredrar vilken mf-profil hos en 
psykoterapeut så skiljer sig inte bilden nämnvärt från gruppen som helhet (se 
tabell 7). Det absoluta flertalet förordar en terapeut med obetonad eller feminin 
mf-profil. Det enda som sticker ut lite är att maskulina respondenter jämfört med 
övriga i mycket ringa grad vill se en terapeut med feminin mf-profil och att 
androgyna jämfört med övriga är något mer benägna att träffa en terapeut med en 
maskulin mf-profil.  

Tabell 7 

Procent av respondenter med viss mf-profil som föredrar vilken mf-profil hos en terapeut 
Terapeutens mf-profil Obetonade Feminina Maskulina Androgyna 

Obetonad 63% 42% 78% 27% 

Feminin 32% 48% 11% 37% 

Maskulin 5% 0% 0% 18% 

Androgyn 0% 10% 11% 18% 

 
Mellan de med oberoende och/eller ömsesidiga relationer  

Om man slutligen delar upp gruppen utifrån respondentens relationsstil och 
frågar sig vilken mf-profil respektive relationsstil i första hand vill möta i 
terapeuten så går en motsvarande homogenitet igen även här. Man vill framför allt 
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ha en obetonad eller feminin psykoterapeut oavsett egen relationsstil (se bilaga 1, 
tabell B5). 
 

Hur psykoterapeuten bör förhålla sig i relationen 

Likheter och skillnader mellan män och kvinnor 

Vilken relationsstil vill man se hos terapeuten? Här var respondentgruppen något 
mera spridd i sina svar (se tabell 6). Runt hälften föredrar en relationsstil som 
andas ömsesidighet och harmoni, 49 % för hela gruppen och 53 % för män och 
45 % för kvinnor. Samtidigt förväntar sig nästan en tredjedel (36 % av männen 
och 25 % av kvinnorna) en relationsstil färgad av oberoende och respekt. 
Tydligaste skillnaden mellan män och kvinnor i gruppen är att männen är mer 
tydligt uppdelade i antingen oberoende eller ömsesidighet medan nästan en 
tredjedel av kvinnorna önskar sig en terapeut med relationsstilen mitt emellan. 

Tabell 6 
 
Procent av samtliga, samt män och kvinnor, som föredrar vilken relationsstil hos en terapeut  
 Samtliga Män Kvinnor 

Oberoende 29% 36% 25% 

Mitt emellan 22% 11% 30% 

Ömsesidighet 49% 53% 45% 

 

Mellan de med maskulina och/eller feminina personlighetsdrag 

Liknande bild framträder även tvärs respondenters mf-profiler. Ungefär hälften av 
obetonade, feminina, maskulina och androgyna önskar sig en relationsstil som 
präglas av ömsesidighet (se figur 4 samt bilaga 1, tabell B6) hos terapeuten. Det 
som skiljer ut sig är att respondenter med maskulin mf-profil hellre än övriga 
vänder sig till en psykoterapeut med en oberoende relationsstil. 

 
 
Figur 4. Procent av respondenter med viss mf-profil som föredrar vilken 
relationsstil hos en terapeut 
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Mellan de med oberoende och/eller ömsesidiga relationer  

Relaterar man slutligen respondenters relationsstil i betydelsefulla relationer till 
önskad relationsstil hos psykoterapeuten upptäcker man egentligen bara en möjlig 
tendens, att det kan finnas ett visst samband mellan dessa båda – flest med 
oberoende relationsstil föredrar en terapeut med oberoende relationsstil, flest med 
relationsstil mitt emellan som skulle föredra en terapeut med relationsstil mitt 
emellan etc. (se figur 5, samt bilaga 1, tabell B7).  

 
 
Figur 5. Procent av respondenter med viss relationsstil som föredrar vilken 
relationsstil hos en terapeut 
 

Möjligen också att respondenter vars relationsstil präglas av ömsesidighet och 
harmoni i något högre grad än övriga önskar samma i terapeutrelationen. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Till en av studiens svagheter hör respondentgruppens storlek, att den är liten och 
ej heller representativ. Det gör det omöjligt att med någorlunda statistisk säkerhet 
dra mer generella slutsatser. Studiens resultat får sägas gälla respondentgruppen i 
sig och inte människor i gemen. Men i andan av att söka uppslag till hur man kan 
närma sig vad människor i allmänhet förväntar sig, däribland skillnader och 
likheter mellan män och kvinnor, bör ändå 68 individers anonyma svar vara 
intressant. Samtidigt kan man inte stanna vid detta, arbetet bör fortsätta för att 
pröva nya vägar i ett forskningsfält som Bedi och Richard (2011) beskriver som 
litet men växande. 

Ambitionen i föreliggande studie var att vara en fortsättning på Bedis (2006)/Bedi 
och Richards (2011) arbete, men här uppdagas samtidigt ytterligare en svaghet. 
Det som här kallats alliansfaktorer härstammar visserligen från deras studier. Men 
för att kunna användas i en enkät är de här mer utförligt beskrivna, beskrivningar 
som skapats genom att tolka respektive områdes rubrik i ljuset av dess kritiska 
faktorer (se bilaga 1, tabell B1/B2). De har dessutom översatts och överförts från 
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en amerikansk kontext vilket ytterligare komplicerar bilden. Även om 
ansträngningar gjorts att försöka komma nära respektive områdes innebörd, så har 
formuleringarna alltså inte prövats/validerats i någon annat sammanhang. Det är 
därför oklart hur respondenterna egentligen tolkat dessa, vilka innebörder man 
egentligen rangordnat. Det gör att man inte heller kan jämföra resultaten i denna 
studie med Bedis/Bedi och Richards. Några respondenter har dessutom gett 
feedback om att formuleringarna varit väl långa, vilket kan peka på att de kan ha 
upplevts otydliga för en del. Samtidigt kan kanske entydigheten i majoritetens svar 
trots det ge en möjlig försäkran om att flertalet alliansfaktorers formuleringar varit 
någorlunda tydliga. 

Frågorna kring egen och önskad relationsstil hos den psykoterapeut man önskar 
gå till är skapade i denna studie och inte heller prövade/validerade i något annat 
sammanhang. Det gör att man bör tolka svaren med stor försiktighet. Samtidigt 
svarar respondenterna även här relativt samstämmigt, eller som i någon del relativt 
förväntat, vilket kan tyda på att tillräckligt många tolkat dem relativt likartat även 
om hur man tolkat dem är mer osäkert . 

Slutligen får frågorna kring och kategoriseringen av respondentens mf-profil och 
önskad mf-profil hos terapeuten ses som ganska godtycklig och flytande i en värld 
där våra könsroller är under ständig förändring. Men så som de använts här, helt 
frikopplade från sin traditionella association till kön, var mf-profilerna bara 
ytterligare en trevare till att försöka finna ut vad som skulle kunna förutsäga 
individers förväntningar på psykoterapi. 

8.2 Resultatdiskussion 

Flertalet i respondentgruppen vittnar om i stort sett samma önskan, oavsett om 
man är man eller kvinna, hur man uppfattar sig i termer av traditionellt maskulina 
och/eller feminina personlighetsdrag (respondents mf-profil), om man beskriver 
egna betydelsefulla relationer som oberoende och/eller ömsesidiga (respondents 
relationsstil). Att en psykoterapeut i första hand bör hålla fokus på problem och 
mål (viktigaste alliansfaktor, som svar på Vad psykoterapeuten konkret bör göra), har 
traditionellt obetonade eller feminina personlighetsdrag (föredragen mf-profil hos 
terapeuten, som svar på Hur psykoterapeuten bör vara) och förhåller sig ömsesidigt i 
relationen (föredragen relationsstil hos terapeuten, som svar på Hur psykoterapeuten 
bör förhålla sig i relationen).  

Men här antyds även vissa skillnader, som att betydligt fler kvinnor än män menar 
att alliansfaktorn upplevt behov bör komma i första rummet, att drygt hälften av de 
med maskulin mf-profil helst ser en terapeut med oberoende relationsstil, att 
maskulina dessutom är mindre benägna än övriga att träffa en terapeut med 
feminin mf-profil, samt att egen relationsstil i viss mån också verkar följa den 
relationsstil man hoppas möta i terapeuten. Nedan fördjupas resonemanget kring 
likheter och skillnader i vad respondenterna anser att psykoterapeuten konkret bör 
göra, hur psykoterapeuten bör vara och bör förhålla sig i relationen.  
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Vad psykoterapeuten konkret bör göra 

Det absolut tydligaste beskedet resultatet ger är att män och kvinnor, människor 
med olika mf-profiler eller relationsstilar är förhållandevis överens om att 
alliansfaktorn målfokus bör komma högst upp på listan – ”Att terapeuten lyfter 
fram och håller fokus på de problem jag behöver arbeta med för att nå mitt mål, 
uppmuntrar framsteg, och är öppen och ärlig i våra samtal”. Det är för övrigt även 
det område männen i Bedi och Richards (2011) studie lyfte fram som viktigast, att 
jämföras med Bedis (2006) kvinnor som istället framhöll ett mera 
relationsorienterat område, här kallat terapeutens uppmuntran, som viktigast – ”Att 
terapeuten uppmuntrar och bekräftar mig, bejakar mig och mitt sätt att reagera, 
tänka och känna som förståeligt, rimligt och begripligt”. Att någon motsvarande 
skillnad mellan könen inte återfanns i föreliggande studie kan ha en mängd olika 
orsaker. Exempelvis att studierna genomförts på olika sätt, i olika kulturella 
kontexter, vid olika tidpunkter etc. Men det kanske även speglar en tendens som 
Connell (2009) menar man sett över tid i metaanalyser av könsroller, i mätningar 
av maskulinitet/femininitet med exempelvis Bem Sex-Role Index (Bem, 1974, 
1977, 1981) – att män och kvinnor blir allt mer lika varandra i sina resultat. Det 
som framför allt har hänt, menar Connell, är att kvinnor ökat markant på 
maskulinitetsskalan. Det rimmar i så fall väl med att det just är den alliansfaktor 
som Bedi och Richards män höll som viktigast och som män och kvinnor här enats 
om som den mest avgörande.  

Såhär långt bör man dock komma ihåg, att även om drygt hälften av 
respondentgruppen höll alliansfaktorn målfokus främst så har nästan lika många 
värderat någon av de övriga åtta alliansfaktorerna högre. Den faktor som näst 
flest, nästan en tredjedel av gruppen, placerat överst är upplevt behov – ”Att 
terapeuten utgår från vad jag upplever mig ha behov av att arbeta med, och sen lär 
mig nya färdigheter, stödjer mig att finna nya insikter, för att hjälpa mig att 
utvecklas i denna riktning”. En alliansfaktor som trots allt ligger ganska nära 
målfokus, men med en formulering som tydligare betonar ömsesidighet i såväl val 
av problem som möjliga vägar framåt. För upplevt behov kan man även notera den 
största skillnaden mellan män och kvinnor i respondentgruppen, vilket dels ligger i 
linje med Blatts (2008), Cross och Madsons (1997), Ogrodniczuk et. al. (2001) 
tankar om att kvinnor i högre utsträckning än män föredrar ömsesidighet och 
harmoni i relationen, dels med Bedis (2006) studie där kvinnorna på motsvarade 
sätt höll faktorn som näst viktigast. 

Hur psykoterapeuten bör vara 

Ett annat väldigt tydligt utslag är respondentgruppens relativt entydiga önskan om 
att få träffa en psykoterapeut med obetonad eller feminin fm-profil. Det gäller för 
gruppen som helhet, men i huvudsak även oavhängigt respondentens kön, fm-
profil eller relationsstil. Så i respondentgruppen finns å ena sidan ett generellt stöd 
för alliansfaktorn målfokus, som i sin formulering drar åt skilda roller vilket är 
grunden i ett mer oberoende relationssätt (Blatt, 2008; Cross & Madson, 1997; 
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Ogrodniczuk et. al., 2001). Å andra sidan är samma män och kvinnor oerhört 
tydliga i att de helst ser en terapeut med obetonad eller feminin mf-profil vilket 
utifrån de resonemang Blatt (2008), Cross och Madson (1997), och Ogrodniczuk 
et. al. (2001) snarare drar åt ömsesidighet i relationen. Det skulle eventuellt kunna 
innebära att Connells (2009) tankar om att kvinnor närmat sig män på 
maskulinitetsskalan även gäller omvänt. Att män också närmat sig kvinnor genom 
att skatta högre på femininitetsskalan, åtminstone vad gäller denna studies 
respondentgrupp. En sådan fundering kan dessutom möjligen stärkas av att 
respondenter med maskulin mf-profil förefaller vara mindre benägna än övriga att 
träffa en terapeut med feminin mf-profil. 

Hur psykoterapeuten bör förhålla sig i relationen 

Här var respondentgruppen inte lika entydig i sitt svar, men tyngdpunkten ligger 
ändå på att runt hälften i första hand vill träffa en psykoterapeut med ömsesidig 
relationsstil. Samtidigt önskar flertalet med maskulin mf-profil sig en terapeut med 
oberoende relationsstil. Dessutom tenderar den egna relationsstilen i någon mån 
kunna förutsäga vilken relationsstil man önskar se i sin terapeut. Det synes passa 
väl in i ovanstående resonemang, dels att män och kvinnor verkar ha närmat sig 
varandra (jmf Connell, 2009), kanske på både maskulinitetsskalan och 
femininitetsskalan. Dels att de egenskaper som här kallas maskulina eller feminina 
(jmf Bem, 1974, 1977, 1981; Persson, 1999) i någon mån verkar följa det som här 
kallats oberoende respektive ömsesidig relationsstil (jmf Blatt, 2008; Cross & 
Madson, 1997; Ogrodniczuk et. al., 2001). Alltså att mf-profil och relationsstil, 
såväl den egna som den hos terapeuten önskvärda, i viss utsträckning följer 
varandra. 

Mot en breddad förståelse 

Om det nu skulle vara så rent allmänt, att flertalet män och kvinnor föredrar 
psykoterapeuter som ser sin första prioritet i att lyfta fram och hålla fokus på de 
problem individen behöver arbeta med, de mål han/hon satt upp, och uppmuntra 
framsteg i den riktningen, så blir det möjligen lite problematiskt för den 
psykoterapeut som exempelvis vill hålla sig till klassiska psykodynamiska 
fundament och ideal. Några exempel på dessa kan vara Freuds (2002) uttryck 
”jämt svävande uppmärksamhet” när han ville förmedla vad som bör prägla 
psykoterapeutens lyssnande, Bions (1988) ”utan minne och begär”, och/eller 
Bions (1984) ”réverie”, ett tillstånd av mental försjunkenhet, en sorts drömmeri, 
en tillbakalutad hållning i avsikt att låta det som kommer att komma i en fri ström 
av mentala och känslomässiga associationer mellan psykoterapeut och patient. Ett 
lyssnande som inte låter sig begränsas av det selektiva och värderande som fokus 
på problem och strävan mot mål lätt kan leda till (Killingmo & Gullestad, 2011). 
Att terapeuten tvärtom bör avhålla sig från att ta ansvar för nästa steg i processen 
och i det ge akt på sig själv. För om terapeuten finner sig själv vara den som 
uppmuntrar och ”driver på” kan det istället vara terapeutens omedvetna svar på 
patientens passivt krävande sida. Ett samspelsmönster som anses destruktivt för 
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terapeutiska processen och därför behöver lyftas upp och ifrågasättas (Killingmo 
& Gullestad, 2011). 

Hur förhåller sig i så fall den psykodynamiska terapin till en alliansfaktorförväntan 
som respondenterna i denna studie så tydligt gett uttryck för? Håller terapeuter 
fast vid grundtanken i de klassiska idealen att förväntningar på målfokus är tecken 
på något latent underliggande och att om man som terapeut går med i det utför 
något som blir kontraproduktivt för behandlingen? Eller ser man det snarare som 
en konkret och kanske rättmätig förväntan på en metod, på en professionell 
behandlare, vars gensvar blir avgörande för om människor ska fortsätta överväga 
behandlingsformen? Frågor som kan bli avgörande för psykoterapins framtid, och 
i förlängningen människors psykiska lidande. Inte minst om man kan anta att 
traditionellt maskulina värden som exempelvis målfokus fortsätter att vinna mark 
även hos kvinnor. Men här krävs samtidigt viss eftertanke, för att inte riskera kasta 
ut barnet med badvattnet. En viktig fråga i sammanhanget blir därför; Kan och i 
så fall bör den psykoterapeutiska metoden förändras så att det lyhörda och 
finstämda lyssnande som Freud (2002) och Bion (1984; 1988) så bildligt återger, 
där även subtila uttryck kan göra sig hörda, går hand i hand med förväntningar på 
fokus och framsteg? 

Vikten av det senare, som för tanken till ett mer ömsesidigt möte, är kanske det 
man kan spåra i respondentgruppens tydliga önskan om att få träffa en 
psykoterapeut med obetonad eller feminin mf-profil och med en relationsstil 
färgad av ömsesidighet och harmoni. Majoriteten män och kvinnor vill alltså ha 
såväl målfokus som nära relation. Men om vi i det återknyter till att män och 
kvinnor troligen har närmat sig varandra, att det kan vara därför flertalet oavsett 
kön önskar både och. Hur kommer det sig i så fall att det just är denna ordning 
som utkristalliserats och inte tvärt om? Varför man i första hand inte väljer de 
alliansfaktorer som kvinnorna i Bedis (2006) studie lyfte fram och samtidigt 
önskar sig en terapeut med mer traditionellt maskulin framtoning och/eller 
oberoende relationsstil? Kanske kan även denna och andra 
förväntanskombinationer dyka upp i olika terapirum. Och trots den relativt 
entydiga förväntansbild som resondentgruppen gav, så bör man inte sopa möjliga 
skillnader under mattan. Oavsett vad man hänför dessa skillnader till så rör det sig 
om människor av kött och blod med självuppfattningar och relationssätt som är 
sanna för dem. 

Om psykoterapin vill se fler bli hjälpta av psykoterapi så står man till en del inför 
en förväntansbild som är relativt homogen, men i andra delar ganska heterogen 
och ibland motsägelsefull. En breddad förståelse för vad människor anser viktigt i 
terapins inledande fas, måhända även under hela terapin, kanske kan öppna upp 
för fler uttryckssätt i mötets akt och handling. Om så sker kanske fler, både män 
och kvinnor, kommer att se denna behandlingsform som en möjlig väg ur sitt 
lidande. Hur psykoterapeuter kan eller bör förstå människors 
relationsförväntningar på ett djupare plan, för att det ska bli användbart i mötet 
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med patienten och upplevas relevant av människor i gemen, är något framtida 
studier behöver ta sig an. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie bör som tidigare nämnts ses som en typ av pilot. För att fördjupa 
den och samtidigt svara upp mot dess tillkortakommanden (jmf 8.1 ovan) kan en 
väg till fortsättning vara följande: 

1. Att genomföra en studie som diskuterar denna studies frågor i ett antal 
fokusgrupper. Dels för att i någon mån validera formuläret, dels för att 
förstå resultatet i denna studie bättre och slutligen för att se om det är 
dessa frågor eller helt andra som verkar vara de avgörande inför val av 
behandlingsform vid psykisk ohälsa. 

2. Att med utgångspunkt i resultatet av studien ovan, och en reviderad 
enkät, genomföra en studie liknade den föreliggande men med en 
respondentgrupp som kan göra anspråk på representativitet. 

3. Utifrån de svar som framkommer under punkt 1 och 2 ovan utforma 
ytterligare en studie bland psykoterapeuter. Dels för att se om de i sin 
praktik kan skönja människors olika förväntningar på psykoterapi och 
hur de i så fall förhåller sig till dem. Dels hur man eventuellt skulle 
kunna utveckla psykoterapin till att bättre möta fler. 

Psykoterapi handlar åtminstone till viss del om att tolka det som sker i 
psykoterapin, i relationen mellan psykoterapeut och patient, som funktion av 
patientens intrapsykiska tillstånd (Killingmo och Gullestad, 2011). Det gör att man 
nog ibland missar utsagors konkreta ordalydelse, där ”en pipa” också är ”en pipa”, 
om vad de förväntar sig och anser sig behöva i mötet psykoterapin. Arbetet med 
att bättre förstå patientens perspektiv bör därför fortsätta. 
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Bilaga 1 

Tabell B1 
 
Tolkning och översättning av Bedis (2006) kategorier 

Category Statement Tolkning och översättning av 

kategorin/områdets innebörd 

Validation The counselor validated my experience (e.g., he/she said that 

my reaction was understandable and reasonable and that it 

was okay to feel this way). 

The counselor normalized my experience. 

The counselor identified and reflected back my feelings. 

The counselor paraphrased (i.e. repeated back in different 

words) what I said. 

The counselor made encouraging comments. 

The counselor would ask me about other parts of my life 

(e.g. family, friends) and not just only about my problem(s). 

The counselor asked questions. 

The counselor agreed with what I said. 

The counselor made positive comments about me. 

Att terapeuten uppmuntrar och 

bekräftar patienten, bejakar 

honom/henne och hans/hennes 

sätt att reagera, tänka och känna 

som förståeligt, rimligt och 

begripligt 

Education The counselor asked me what steps that I thought I needed 

to take. 

The counselor taught me skills. 

The counselor not only assigned homework but also would 

review it at the next session. 

I expanded on the issues that I brought up in counseling 

and/or on my feelings about the issues. 

Att terapeuten utgår från vad 

patienten upplever sig ha behov 

av att arbeta med och sen lär 

patienten nya färdigheter, stödjer 

patienten att finna nya insikter, 

för att hjälpa patienten att 

utvecklas i denna riktning 

Nonverbal 

gestures 

The counselor nodded. 

The counselor leaned forward. 

The counselor made eye contact with me. 

Att terapeuten visar intresse även 

på andra sätt än genom sitt tal, 

genom att exempelvis nicka 

bekräftande, luta sig framåt, 

upprätthålla ögonkontakt 

Presentation & 

body language 

The counselor shook my hand at the first session. 

The counselor did not sit behind a desk. 

The counselor walked out of the office/counseling room 

with me. 

The counselor sat facing me (i.e., sat directly across from 

me). 

The counselor sat still (i.e., did not fidget). 

The counselor greeted me at the beginning of each session 

(e.g., “Hello”, “How are you today?”) 

The counselor greeted me with a smile. 

The counselor sat up straight. 

The counselor recognized me (e.g., remembered my name, 

made eye contact with me while I was in the waiting room). 

Att terapeutens uppträdande och 

kroppsspråk är välkomnande 

genom att exempelvis ta 

patienten i hand, hälsa 

välkommen, sätta sig mitt emot, 

följa patienten ut 
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Tabell B2 
 
Tolkning och översättning av Bedi och Richards (2011) kategorier 

Category Statement Tolkning och översättning av 

kategorin/områdets innebörd 

Bringing out 

the issues 

The psychotherapist identified and reflected back my 

feelings. 

The psychotherapist validated my experience (e.g., he/she 

said that my reaction was understandable and reasonable and 

that it was okay to feel this way). 

The psychotherapist asked me about my goals. 

The psychotherapist summarized what I said. 

The psychotherapist provided suggestions. 

The psychotherapist asked me, “How did that make you 

feel?” 

The psychotherapist agreed with what I said. 

The psychotherapist asked questions. 

The psychotherapist normalized my experience. 

The psychotherapist referred to details talked about in 

previous sessions. 

The psychotherapist kept me on topic. 

The psychotherapist made encouraging comments. 

The psychotherapist confronted or challenged me. 

The psychotherapist would ask me about other parts of my 

life (e.g. family, friends) and not just only about my 

problem(s). 

The psychotherapist made positive comments about me. 

The psychotherapist was honest (i.e., he/she shared negative 

information truthfully). 

The psychotherapist let me decide what to talk about (or to 

not talk about). 

The psychotherapist paraphrased (i.e. repeated back in 

different words) what I said. 

The psychotherapist told me about similar experience that 

he/she had. 

The psychotherapist listened to my truthful negative 

personal reactions to him/her. 

The psychotherapist de-emphasized his/her expertness (e.g., 

stated he/she was more like a coach, stated that I know 

myself the best, admitted when he/she did not know 

something).  

Att terapeuten lyfter fram och 

håller fokus de problem patienten 

behöver arbeta med för att nå sitt 

mål, uppmuntrar framsteg, är 

öppen och ärlig i deras samtal 
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Client 

responsibility 

I came on time for sessions. 

I informed the psychotherapist in advanced if I was going to 

be late or miss a session. 

I attended sessions regularly (e.g., once per week). 

I found or chose my own psychotherapist, rather than being 

appointed to one. 

Att terapeuten utgår från att 

patienten tar ett visst eget ansvar 

för terapin som att komma i tid, 

meddela förhinder i god tid, och 

liknande 

Formal respect The psychotherapist greeted me at the beginning of each 

session (e.g., “Hello”, “How are you today?”) 

The psychotherapist recognized me (e.g., remembered my 

name, made eye contact with me while I was in the waiting 

room). 

The psychotherapist did not turn me away, even though it 

was reasonable for him/her to do so (e.g., he/she saw me 

before the grant money came in, he/she was my high school 

psychotherapist but I already graduated). 

The psychotherapist let me choose which chair I could sit in. 

The psychotherapist took my preferences for the office in to 

account (e.g., chair positions, blinds, air conditioning). 

Att terapeuten möter patienten 

med viss artighet, ödmjukhet och 

respekt, genom att exempelvis 

välkomna patienten varje gång, 

låta honom/henne välja stol, ta 

hänsyn till de önskemål han/hon 

har om rummet 

Practical help The psychotherapist taught me skills. 

The psychotherapist asked me what steps that I thought I 

needed to take. 

The psychotherapist followed through on what he/she said 

he/she would do (e.g., brought a questionnaire to the next 

session, called with the name of a book). 

The psychotherapist helped me with my medication issues 

(e.g., calling the psychiatrist, if needed). 

The psychotherapist made referrals (or suggested referrals) 

to available and useful services (e.g., AA, mental health 

advocate, vocational services society). 

The psychotherapist not only assigned homework but also 

would review it at the next session. 

The psychotherapist suggested additional material (e.g., 

books, websites, videos) for outside of the sessions. 

I expanded on the issues that I brought up in psychotherapy 

and/or on my feelings about the issues. 

Att terapeuten ger patienten 

praktisk och konkret hjälp genom 

att exempelvis träna färdigheter, 

ge tips/råd om litteratur och 

andra verksamheter som kan vara 

hjälpsamt för honom/henne att 

veta om 
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Tabell B3 

Jämförelse av respondenternas fyra viktigaste kategorier i de båda studierna 
Bedi (2006) Bedi och Richards (2011) 
Att terapeuten uppmuntrar och bekräftar patienten, 

bejakar honom/henne och hans/hennes sätt att 

reagera, tänka och känna som förståeligt, rimligt och 

begripligt 

Att terapeuten lyfter fram och håller fokus de problem 

patienten behöver arbeta med för att nå sitt mål, 

uppmuntrar framsteg, är öppen och ärlig i deras samtal 

Att terapeuten utgår från vad patienten upplever sig ha 

behov av att arbeta med och sen lär patienten nya 

färdigheter, stödjer patienten att finna nya insikter, för 

att hjälpa patienten att utvecklas i denna riktning 

Att terapeuten utgår från att patienten tar ett visst eget 

ansvar för terapin som att komma i tid, meddela 

förhinder i god tid, och liknande 

Att terapeuten visar intresse även på andra sätt än 

genom sitt tal, genom att exempelvis nicka 

bekräftande, luta sig framåt, upprätthålla ögonkontakt 

Att terapeuten möter patienten med viss artighet, 

ödmjukhet och respekt, genom att exempelvis 

välkomna patienten varje gång, låta honom/henne välja 

stol, ta hänsyn till de önskemål han/hon har om 

rummet 
Att terapeutens uppträdande och kroppsspråk är 

välkomnande genom att exempelvis ta patienten i 

hand, hälsa välkommen, sätta sig mitt emot, följa 

patienten ut 

Att terapeuten ger patienten praktisk och konkret hjälp 

genom att exempelvis träna färdigheter, ge tips/råd om 

litteratur och andra verksamheter som kan vara 

hjälpsamt för honom/henne att veta om 
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Tabell B4 
 
Respektive respondent-mf-profilgrupps rangordning av alliansfaktorer, från i första hand till i sista (8e) hand 

Obetonade 
Mål-
fokus 

Upp-
muntran 

Egen-
ansvar 

Upplevt 
behov 

Artig/ 
ödmjuk 

Kropps-
språk 

Praktisk 
hjälp 

Välkom-
nande 

1a hand 53% 0% 0% 21% 5% 0% 16% 5% 

2a hand 26% 26% 10% 16% 11% 0% 11% 0% 

3e hand 5% 26% 11% 37% 11% 0% 5% 5% 

4e hand 11% 5% 5% 11% 10% 16% 26% 16% 

5e hand 5% 21% 21% 5% 0% 16% 21% 11% 

6e hand 0% 11% 21% 5% 16% 16% 5% 26% 

7e hand 0% 0% 16% 5% 16% 31% 11% 21% 

8e hand 0% 11% 16% 0% 31% 21% 5% 16% 

Feminina 
        

1a hand 52% 7% 0% 35% 0% 0% 3% 3% 

2a hand 17% 31% 7% 24% 0% 3% 11% 7% 

3e hand 18% 24% 7% 17% 3% 3% 21% 7% 

4e hand 7% 14% 7% 7% 0% 17% 24% 24% 

5e hand 0% 14% 14% 10% 17% 21% 14% 10% 

6e hand 3% 7% 7% 7% 17% 21% 17% 21% 

7e hand 3% 0% 24% 0% 28% 21% 3% 21% 

8e hand 0% 3% 34% 0% 35% 14% 7% 7% 

Maskulina         

1a hand 56% 11% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 

2a hand 0% 22% 11% 11% 0% 0% 56% 0% 

3e hand 22% 11% 11% 11% 11% 0% 11% 23% 

4e hand 22% 11% 0% 11% 11% 34% 11% 0% 

5e hand 0% 34% 22% 0% 0% 22% 0% 22% 

6e hand 0% 11% 33% 1% 0% 22% 22% 11% 

7e hand 0% 0% 0% 22% 56% 11% 0% 11% 

8e hand 0% 0% 23% 11% 22% 11% 0% 33% 

Androgyna 
        

1a hand 54% 18% 0% 28% 0% 0% 0% 0% 

2a hand 18% 9% 18% 27% 0% 0% 9% 19% 

3e hand 10% 18% 9% 18% 18% 9% 18% 0% 

4e hand 9% 28% 9% 18% 0% 18% 9% 9% 

5e hand 0% 9% 9% 0% 9% 28% 0% 45% 

6e hand 0% 9% 46% 9% 18% 0% 18% 0% 

7e hand 9% 0% 9% 0% 18% 27% 28% 9% 

8e hand 0% 9% 0% 0% 37% 18% 18% 18% 
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Tabell B5 
 
Procent av respondenter med viss relationsstil som föredrar vilken mf-profil hos en terapeut 
Terapeutens mf-profil Oberoende Mitt emellan Ömsesidig 

Obetonad 56% 40% 51% 

Feminin 38% 46% 33% 

Maskulin 0% 7% 5% 

Androgyn 6% 7% 11% 

 
 
Tabell B6 

Procent av respondenter med viss mf-profil som föredrar vilken relationsstil hos en terapeut 
Terapeutens 
relationsstil 

Obetonade Feminina Maskulina Androgyna 

Oberoende 26% 24% 56% 27% 

Mitt emellan 26% 24% 0% 27% 

Ömsesidighet 48% 52% 44% 46% 

 
 
Tabell B7 
 
Procent av respondenter med viss relationsstil som föredrar vilken relationsstil hos en terapeut 
Terapeutens relationsstil Oberoende Mitt emellan Ömsesidig 

Oberoende 44% 34% 22% 

Mitt emellan 19% 33% 19% 

Ömsesidig 37% 33% 59% 
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Bilaga 2 

 
 
 
 

Enkät om hur du skulle vilja bli bemött om du gick i psykoterapi 
 
Psykoterapi är en samtalsbehandling där en person och en psykoterapeut träffas regelbundet för 
att tillsammans arbeta med det som är problematiskt och smärtsamt för personen. Behandlingen 
kan vara från ett 10-tal gånger till flera år. 
 
För vissa är det självklart att söka hjälp om man får psykiska problem. En del föredrar läkemedel, 
andra psykoterapeutisk behandling. Ytterligare andra avstår helt från behandling även om det 
utifrån sett verkar uppenbart att exempelvis psykoterapi kunde gagna dem. Hur kommer det sig? 
I ett försök att få någon form av svar på den frågan är jag intresserad av hur du skulle vilja bli 
bemött om du valde att gå i psykoterapi. 
 
Enkäten besvaras anonymt och de redovisade resultaten kan ej kopplas till enskilda individer. 
Resultaten sammanställs och redovisas som ett uppsatsarbete inom ramen för 
Psykoterapeutprogrammet vid St Lukas utbildningsinstitut/Ersta Sköndal högskola. 
 
Om det är något du undrar över så hör gärna av dig till mig: Bo Erlandsson,  
ring 0708 – 30 79 48, eller skriv till: bo.erlandsson@euab.se  
 
Tacksam om du svarar senast den 5 juni 2014. 
 
 
Stort tack för att du medverkar i denna studie!  
 
Göteborg 2014-04-28 
 
Varma hälsningar 
Bo Erlandsson 
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Hur skulle du beskriva dig själv? 
 
Ta ställning till följande påståenden (1 till 25), ange den siffra som bäst motsvarar hur du upplever att ett 
visst påstående stämmer på dig, alltså hur sant du tycker att detta påstående är. Läs och bedöm alla 
påståenden och svara så uppriktigt du kan! 
 Aldrig eller  Alltid eller 

nästan Både nästan 
aldrig sant och alltid 
sant  inte sant sant 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Jag är full av självförtroende � � � � � � � 

2 Jag är tillgiven � � � � � � � 

3 Jag försvarar mina övertygelser � � � � � � � 

4 Jag är bestämd � � � � � � � 

5 Jag är mild och stillsam � � � � � � � 

6 Jag har en stark personlighet � � � � � � � 

7 Jag är sympatiskt � � � � � � � 

8 Jag är en varm person � � � � � � � 

9 Jag är en kraftfull person � � � � � � � 

10 Jag är en ledartyp � � � � � � � 

11 Jag är full av medlidande � � � � � � � 

12 Jag är känslig för andras behov � � � � � � � 

13 Jag är villig att ta risker � � � � � � � 

14 Jag är angelägen om att lindra sårade känslor � � � � � � � 

15 Jag är förstående � � � � � � � 

16 Jag har lätt för att ta beslut � � � � � � � 

17 Jag är självtillräcklig och klarar 
mig själv 

� � � � � � � 

18 Jag är en lojal person � � � � � � � 

19 Jag är dominant � � � � � � � 

20 Jag är maskulin � � � � � � � 

21 Jag är ömsint � � � � � � � 

22 Jag är varsam � � � � � � � 

23 Jag är villig att fatta beslut och 
att stå för dem 

� � � � � � � 

24 Jag agerar ledare � � � � � � � 

25 Jag är feminin � � � � � � � 

(BSRI-SE) 
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Om du har gått i eller någon gång skulle vilja/behöva gå i psykoterapi 
 
Vad tycker du är väldigt viktigt respektive mindre viktigt för att kontakten med terapeuten ska kännas bra? 
Det som handlar om hur terapeuten gör eller förhåller sig till dig i terapin, det som du tror skulle avgöra 
om du får förtroende för och vill fortsätta med denna terapeut, eller inte. Här ska du rangordna 
nedanstående påstående, där 1=allra viktigast och 8=minst viktigt. 
 
OBS! En del påståenden kan upplevas väldigt lika, men gör ändå ett försök att välja den ordning som 
stämmer bäst in på hur du skulle vilja ha det. 
 
Gör såhär: 

1. Läs igenom samtliga åtta påståenden, A-H. Bestäm dig för vilket av påståendena som du tycker är 
allra viktigast. Sätt siffran 1 i rutan till höger om påståendet. 

2. Läs nu igenom resterande sju påståenden (igen). Bestäm dig för vilket av dessa du tycker är allra 
viktigast. Sätt siffran 2 i rutan till höger om påståendet. 

3. Läs så igenom resterande sex påståenden (igen). Bestäm dig för vilket av dessa du tycker är allra 
viktigast. Sätt siffran 3 i rutan till höger. 

4. Fortsätt på samma sätt med resterande fem, fyra, tre, två påståenden tills det bara är ett påstående 
kvar som följaktligen får siffran 8 i rutan till höger. 

 
 

A. Att terapeuten lyfter fram och håller fokus på de problem jag 
behöver arbeta med för att nå mitt mål, uppmuntrar framsteg, och är 
öppen och ärlig i våra samtal 

 

B. Att terapeuten uppmuntrar och bekräftar mig, bejakar mig och mitt 
sätt att reagera, tänka och känna som förståeligt, rimligt och begripligt 
 

 

C. Att terapeuten utgår från att jag tar ett visst eget ansvar för terapin 
som att komma i tid, meddela förhinder i god tid, och liknande 
 

 

D. Att terapeuten utgår från vad jag upplever mig ha behov av att 
arbeta med och sen lär mig nya färdigheter, stödjer mig att finna nya 
insikter, för att hjälpa mig att utvecklas i denna riktning 

 

E. Att terapeuten möter mig med viss artighet, ödmjukhet och 
respekt, genom att exempelvis välkomna mig varje gång, låta mig välja 
stol, ta hänsyn till de önskemål jag har om rummet  

 

F. Att terapeuten visar intresse även på andra sätt än genom sitt tal, 
genom att exempelvis nicka bekräftande, luta sig framåt, upprätthålla 
ögonkontakt med mig 

 

G. Att terapeuten ger mig praktisk och konkret hjälp genom att 
exempelvis träna färdigheter, ge mig tips/råd om litteratur och andra 
verksamheter som kan vara hjälpsamt för mig att veta om 

 

H. Att terapeutens uppträdande och kroppsspråk är välkomnande 
genom att exempelvis ta mig i hand, hälsa mig välkommen, sätta sig mitt 
emot, följa mig ut 
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Hur skulle du vilja att en psykoterapeut är,  
en terapeut du kan tänka dig att gå till?  
 
Ta ställning till följande påståenden (1 till 25), ange den siffra som bäst motsvarar hur väl du tycker att ett 
visst påstående stämmer överens med den psykoterapeut du skulle kunna tänka dig att gå till. 
 
 Aldrig eller  Alltid eller 

nästan Både nästan 
aldrig sant och alltid 
sant  inte sant sant 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Är full av självförtroende � � � � � � � 

2 Är tillgiven � � � � � � � 

3 Försvarar sina övertygelser � � � � � � � 

4 Är bestämd � � � � � � � 

5 Är mild och stillsam � � � � � � � 

6 Har en stark personlighet � � � � � � � 

7 Är sympatiskt � � � � � � � 

8 Är en varm person � � � � � � � 

9 Är en kraftfull person � � � � � � � 

10 Är en ledartyp � � � � � � � 

11 Är full av medlidande � � � � � � � 

12 Är känslig för andras behov � � � � � � � 

13 Är villig att ta risker � � � � � � � 

14 Är angelägen om att lindra sårade känslor � � � � � � � 

15 Är förstående � � � � � � � 

16 Har lätt för att ta beslut � � � � � � � 

17 Är självtillräcklig och klarar sig själv � � � � � � � 

18 Är en lojal person � � � � � � � 

19 Är dominant � � � � � � � 

20 Är maskulin � � � � � � � 

21 Är ömsint � � � � � � � 

22 Är varsam � � � � � � � 

23 Är villig att fatta beslut och att stå för dem � � � � � � � 

24 Agerar ledare � � � � � � � 

25 Är feminin � � � � � � � 

(BSRI-SE, modifierad) 
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Hur skulle du beskriva de vänskaps relationer som betyder mycket för dig,  
som beskrivningen till vänster, beskrivningen till höger, eller någonstans där mitt emellan?  
I relationer som betyder något kan vi oftast förstå 

varandra rätt bra, något om vad den andre känner 
och hur den känner sig, oavsett om det handlar om 
glädje eller sorg. Men det är ändå jag som känner 
och förstår mig själv bäst. Jag väljer därför själv vad 
och hur jag vill berätta för den andre och vad jag gör 
med och hur jag ser på det den andre säger och/eller 
föreslår. Det är viktigt att jag kan känna mig 
oberoende den andre även i betydelsefulla relationer, 
att vi kan upprätthålla någon slags respekt mellan 
oss kring vad som är min ensak och den andres. 
Nyckelord: Oberoende och respekt 

 
Vänstra  Båda Högra 
beskrivningen stämmer beskrivningen 
stämmer lika bra stämmer 
bäst på mig på mig bäst på mig 
 
 
� � � � � � � 

I relationer som betyder något är det viktigt att vi 
har någon slags ömsesidig förståelse som gör att jag 
kan berätta vad jag känner, oavsett om det handlar 
om glädje eller sorg, och uppleva att den andre 
förstår och kan känna med mig. Att jag ibland inte 
ens behöver berätta särskilt mycket för att den andre 
ska förstå, för att den andre ska kunna sätta sig in i 
hur jag har det. För mig är det den andre säger 
och/eller föreslår betydelsefullt, jag vill gärna 
försöka förstå hur den andre menar och lita på att 
det den andre tänker är rätt för mig också är det. 
Nyckelord: Ömsesidighet och harmoni 

 

Hur skulle du beskriva relationen i en psykoterapi, så som du skulle föredra den,  
som beskrivningen till vänster, beskrivningen till höger, eller någonstans där mitt emellan?  
Min psykoterapeut kan oftast förstå mig rätt bra, 

förstå något om vad jag känner och hur jag känner 
mig, oavsett om det handlar om glädje eller sorg. 
Men det är ändå jag som känner och förstår mig 
själv bäst. Jag väljer därför själv vad och hur jag vill 
berätta för min terapeut och vad jag gör med och 
hur jag ser på det min terapeut säger och/eller 
föreslår. Det är viktigt att jag kan känna mig 
oberoende min terapeut även om han/hon betyder 
mycket för mig, att vi kan upprätthålla någon slags 
respekt mellan oss kring vad som är min ensak och 
min terapeuts.  
Nyckelord: Oberoende och respekt 

 
Vänstra  Båda Högra 
beskrivningen stämmer beskrivningen 
stämmer lika bra stämmer 
bäst på mig på mig bäst på mig 
 
 
� � � � � � � 

Det är viktigt att vi, jag och min psykoterapeut, har 
någon slags ömsesidig förståelse som gör att jag kan 
berätta vad jag känner, oavsett om det handlar om 
glädje eller sorg, och uppleva att min terapeut förstår 
och kan känna med mig. Att jag ibland inte ens 
behöver berätta särskilt mycket för att min terapeut 
ska förstå, för att han/hon ska kunna sätta sig in i 
hur jag har det. För mig är det min terapeut säger 
och/eller föreslår betydelsefullt, jag vill gärna 
försöka förstå min hur terapeut menar och lita på att 
det han/hon tänker är rätt för mig också är det. 
Nyckelord: Ömsesidighet och harmoni 
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Och till sist lite fakta, samt övriga frågor: 
 

Är Du man � 

eller kvinna � 
 

Hur gammal är du? 20-29 år � 

 30-39 år � 

 40-49 år � 

 50-59 år � 

 60-69 år � 
 

Din högsta Grundskola (eller motsvarande) .......... � 

utbildningsnivå? Gymnasium/KY-utbildning/ 
enstaka högskolekurser ......................... � 

 Examen vid högskola/universitet ....... � 
 

Har du någon gång gått i psykoterapi? 

Nej � 

Ja � Ungefär hur länge?   

 

Är psykoterapi en behandlingsform som du vet/tror skulle passa dig? 

Ja � Utveckla (kortfattat) gärna anledningen till  

Nej � ditt ja eller nej här:  

    

    

 

Om ja (föregående fråga), skulle du föredra en man eller kvinna som psykoterapeut,  
eller är terapeutens kön oviktigt för dig? 

 � Man � Kvinna � Oviktigt 

 

Har du synpunkter/kommentarer på denna undersökning och dess frågor? Berätta gärna! 

  

  

  

 

Stort tack för hjälpen! 
 


