
  
 
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  
Psykoterapeutprogrammet, 90 hp 
Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp 
Vt. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodfokus på Affekt; Hur känns det? 
 
Methodological Focus on Affect; How does that feel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare:  

Birgitta Bane 

 

  

  

 



   

 

 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ......................................................................................................................... 1 
2. Teoretisk bakgrund ......................................................................................................... 1 
3. Tidigare forskning  .......................................................................................................... 3 
3.1. Empiriska vetenskapliga studier .................................................................................. 3 
3.1.1. Affekt i psykoterapi  ......................................................................................................................... 3  
3.1.2. Patienters upplevelser av psykoterapi  ........................................................................................... 3 
3.1.3. Metoder och deras betydelse för resultat  ..................................................................................... 4 
4. Syfte och frågeställningar  ............................................................................................... 5 
5. Metod  ............................................................................................................................. 5 
5.1. Undersökningsdeltagare ............................................................................................... 5 
5.2. Datainsamlingsmetoder ............................................................................................... 6 
5.3. Undersökningsmetod ................................................................................................... 7 
5.4. Bearbetningsmetod ...................................................................................................... 7 
5.5. Genomförande  ............................................................................................................. 7 
6. Forskningsetiska frågeställningar ................................................................................... 8 
7. Resultat - Sex personers upplevelser av Affektfokuserad terapi ..................................... 9 
7.1. Otillfredsställelse eller svårighet med metod/teknik ............................................................ 9 
7.1.1. Metodgrundad otillräcklighet  ......................................................................................................... 9 
7.1.1.1. Brister med den Affektfokuserande metoden ...................................................... 9 
7.1.1.2. Brist på/behov av humanistiskt orienterade aspekter .........................................10 
7.1.1.3. Brist på/behov av friare-djupare-bredare Pdt-utrymme ..................................... 10 
7.1.2. Upplevelse av att inte röra sig framåt  ......................................................................................... 11 
7.1.2.1. Bristande känsla av mening ............................................................................ 11 
7.1.3. Otillräcklig effekt  ........................................................................................................................... 11 
7.1.4. Mitt ansvar/fel för terapins brister  ............................................................................................. 12 
7.1.5. Press att leverera visst material  .................................................................................................... 12 
7.2. Positiva upplevelser av terapi och metod  .................................................................. 13 
7.2.1. Affektfokus uppskattat!  ................................................................................................................ 13 
7.2.2. Humanistiskt orienterade aspekter uppskattat  .......................................................................... 14 
7.2.3. Ppdt-orienterade aspekter uppskattat  ......................................................................................... 14 
7.2.4. God allians  ...................................................................................................................................... 15 
7.2.5. Goda bestående effekter av terapin  ............................................................................................ 15 
7.2.6. Validering och uppskattning av terapeuten  ............................................................................... 15 
8. Diskussion ........................................................................................................................................... 16 
8.1. Metoddiskussion ............................................................................................................................. 16 
8.2. Resultatdiskussion  ........................................................................................................................ 17 
8.2.1. Resultatet i relation till tidigare forskning ................................................................................... 17 
8.2.2. Sammanfattningsvis  ...................................................................................................................... 19 
8.3. Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 21 
Referensförteckning ..................................................................................................................................... 22 
Bilaga 1 ........................................................................................................................................................... 25 
Bilaga 2 ........................................................................................................................................................... 26 
Bilaga 3 ........................................................................................................................................................... 27 
Bilaga 4 ........................................................................................................................................................... 28 
 

  



   

 

 

 

Abstract 
Evidence-based psychotherapeutic methods compete with each other, 
while meta-analysis have shown that variability due to different methods 
related to outcome is remarkably low. In this qualitative study six former 
patients were interviewed about experiences of method and technique in 
Affect-focused therapy, with a slight overweight towards unsatisfactory 
experiences. Responses were analysed and categorised in emergent 
themes. Methodological focus on affect showed to be a much appreciat-
ed, as well as insufficient, element. Alongside positive experiences or 
summaries of therapy, methodological frames were felt to be at times re-
strictive, even invalidating, as far as not allowing focus on what was felt 
to be the more predominant need. These needs were varied and individ-
ual; e.g. more/less of undetermined space free of preconceptions, 
more/less focus on affect, more direction forward, or more space for ex-
istentially oriented aspects. Results found good support in previous re-
search except for a strong validation of therapists, even when aspects of 
therapy had been severely problematic. Experiences of applied method 
differed extremely among participants. The study highlighted lack of re-
lation between method and outcome, and that positive regard of therapy 
and alliance were not synonymous with good outcome. Prominent 
themes were quality of methodological focus on affect and of therapeutic 
relationship, basic humanistic values, and individual factors of variance. 
Future research was suggested to focus on integration of methods, on 
therapists’ common factors, as well as on issues of power in the therapeutic 
relationship. 
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1. Inledning 
Det metodologiska spänningsfältet inom psykoterapi är spretigt. Olika metoder 
profilerar sig isolerat och ibland konkurrerande bredvid varandra, samtidigt som be-
tydande forskning antyder att metod inte är den mest väsentliga variabeln för tera-
piers resultat. Förespråkare för de olika metoderna hävdar motsatsen och hänvisar 
till evidensbaserade medelvärdesresultat från kvantitativ forskning. Klart är att tera-
peuter behöver förstå mer om vad som verkligen har effekt i psykoterapi, respek-
tive vad som kan förhindra positiva resultat.  

De affektfokuserande Stdp1-metoderna har revolutionerat psykodynamisk tradition 
genom sin nutidsanpassning, sitt effektivitetsfokus, och sin ständiga dialog med 
evidensforskningen. De sticker ut hakan och förordar betydligt mer aktivitet i 
rummet än klassisk Pdt: Man vågar komma nära, tidigt och direkt lyfta relationen i 
rummet, fokusera här-och-nu, aktivt konfrontera och problematisera försvar och 
responser, och framförallt att affektfokusera i kropp och sinne. Metoderna förefal-
ler ha uppstått som en reaktion mot sådant som upplevts förstelnat och kontrapro-
duktivt (Coughlin della Selva, 2006; Malan & Coughlin della Selva, 2007), men även 
utifrån ambitionen att hävda psykodynamisk tradition med nutida forskningspara-
metrar. Resultaten från kvantitativa studier är goda (Abbass, Hancock, Henderson 
& Kisely, 2007; Driessen et al., 2010; Leichsenring, Rabung & Leibing, 2004; Lewis, 
Dennerstein & Gibbs, 2008; Town, Abbass & Hardy, 2013).   

Föreliggande studie fokuserar hur det kan se ut på individnivå, utifrån patienters 
upplevelse av Affektfokuserande psykoterapi. Underliggande funderingar har kret-
sat kring polariseringen av mer psykoanalytiskt orienterad Pdt mot strukturerade, 
manualiserade Stdp:er, samt kring balansen mellan hållande och härbärgerande med 
fokus på patientens livshistoria, och engagerad, affektfokuserad aktivitet i här-och-
nu. Stdp:er förefaller komplettera psykodynamisk tradition med flera nödvändiga 
och befriande väsentligheter, men finns det möjligen också viktiga aspekter som 
kan gå förlorade med så pass explicita metoder? Om inte, och om man fortsätter 
notera brist på generella signifikanta skillnader mellan olika psykoterapimetoder, 
bör möjligen metod betraktas mer i relation till terapeuters personlighet och utbild-
ningshistoria, och gott resultat som en följd av lyckad matchning av en rad svår-
fångade faktorer. Undervisning i psykoterapi och diskussioner kring metod i den of-
fentliga debatten behöver då uppdateras. 

2. Teoretisk bakgrund 
Den mer traditionella psykoanalytiskt orienterade psykodynamiska terapin (Ppdt) 
grundar sig i ett fritt, förutsättningslöst utforskande av den inre föreställningsvärl-
den, samt dynamiken i personens omedvetna. Företrädarna ser sig ibland som för-
svarare av hotade etiska värden som riskerar att rationaliseras bort i effektivitetens 
och marknadsanpassningens brus (Eriksson, 2011; Gustafsson, B., föreläsning S:t 
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Lukas Utbildningsinstitut, Sthlm 18 maj 2013). Metoden innefattar då varsamhet in-
för individens försvarsdynamik samt en grundläggande respekt för dennes existen-
tiella frihet, vilket gör aktiva utmaningar och konfrontationer sparsmakade. Man 
tänker istället att psykets egen inneboende dynamik tillsammans med terapeutens 
hållande, härbärgerande, klarifierande, speglande och tolkande interventioner ska 
utgöra tillräcklig drivkraft för förändring och nyorientering. Terapeutens agenda blir 
lågmäld och följsam, så att det terapeutiska rummet i möjligaste mån överlåts till pa-
tienten. 

Stdp:er innefattar ofta psykoanalytisk teorigrund, men tolkar implikationerna an-
norlunda. Aft2 och Istdp3  är strukturerade, manualiserade metoder som båda ser 
psykisk problematik som rotad i att vitala affekter blockerats av rädsla/ångest, och 
att varaktig förändring av sådana strukturer i de flesta fall är förbundet med stort 
motstånd. Terapeuten intar därför ett målmedvetet och relativt aktivt förhållnings-
sätt för att patienten inte ska förbli offer för sina försvarsmekanismer (McCullough, 
2001; McCullough et al., 2003). Terapeuten allierar sig med den friska del av perso-
nen som verkligen vill växa (Coughlin della Selva, 2001). Man arbetar med att in-
action medvetandegöra patienten om de egna försvarsreaktionerna. Metoderna in-
tresserar sig därmed inte för förutsättningslös utforskning av inre förställningsvärld 
eller det omedvetna. Syftet är istället att snabbast möjligt avhjälpa patientens sym-
tom (Malan & Coughlin della Selva, 2007; McCullough, 2001). En hörnsten är att 
skapa tillgång till en tredimensionell upplevelse av vitala affekter; på emotionell, fy-
siologisk, och kognitiv/verbal nivå (Malan & Coughlin della Selva, 2007: McCul-
lough et al., 2003). Metoderna har tydliga markörer för modifiering av tekniker uti-
från bl.a. grad av jagstyrka och funktionsförmåga, samt för kontraindikationer.  

Aft definierar maladaptiva psykiska beteenden som affektfobier, dvs fears of emotional 
responses because of conflicts associated with them (McCullough, 2001). Central förändrings-
faktor antas vara systematisk desensitisering av de vitala affekter patienten har utvecklat 
fobiska försvar mot. Man använder sig av tekniker som exponering, responspre-
vention, visualisering och interpersonellt samspel. Inledningsvis formuleras en 
kärnkonflikt; Core conflict formulation, baserad på konfidentens för stunden mest fram-
trädande affektfobi (McCullough et al., 2003). Därmed skapas inriktning mot ett 
specifikt affektområde och avgränsning mot övrigt psykiskt material. Terapeuten 
styr mot gradvis ökad exponering för den undvikta affekten samtidigt som försvar 
tydliggörs och ångest regleras. En mild-men-bestämd styrande, upprepad återföring 
till affektfokus och kärnkonflikt ses som nödvändigt för responsprevention, och för 
att lösa upp det maladaptiva mönstret. Empatisk validering, kognitiv klarifiering, 
samt stöd efter behov förordas genomgående. Målet är flerdimensionell, genuin af-
fektupplevelse, mogna, adaptiva Själv-uttryck och ett sunt relaterande baserat på 
medkänsla (McCullough et al., 2003).  

I kontrast mot Istdp förespråkar Aft inte ångesthöjande/utmanande interventioner 
i rummet för att bryta igenom försvar. Istället eftersträvas empatisk, upplevelsenära 
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hållning för en trygg situation där patienten ska känna sig fri att utforska smärt- och 
skamfyllda delar av sig själv (McCullough, 2001). Stor vikt läggs vid validering och 
stöd, och mildhet i terapeutens målmedvetna bearbetning av försvaren betonas 
(McCullough 2003). Man bejakar att den terapeutiska relationen präglas av värme, 
medkänsla, terapeutens egna impulser och en relativt fri ömsesidighet. Man distan-
serar sig även från fokus på den fulla överföringsneurosen som utgör ett av Ppdts 
centrala verktyg (McCullough, 2001; McCullough et al., 2003).  

3. Tidigare forskning  

3.1. Empiriska vetenskapliga studier 

3.1.1.    Affekt i psykoterapi  
Att affektmedvetenhet, affektupplevelse i här och nu, samt underlättande av adap-
tiva affektuttryck är centralt för psykoterapi har brett stöd i forskningen (Diener & 
Hilsenroth, 2007; Greenberg & Pascual-Leone, 2006, Malan & Coughlin della Selva, 
2007; Mc Cullough, 2001; Pennebaker & Seagal, 1999; Schanche, Stiles, McCul-
lough, Svartberg & Nielsen, 2011; Stiwne, 2008). Att adekvat kunna identifiera, han-
tera och uttrycka känslor ingår i konceptet Emotionell Intelligens (Boyatzis, Goleman 
& Rhee, 1999). Blockering av upprörande känslor ses vara kopplat till ökat psykiskt 
och fysiskt lidande och nedsatt livskvalitet (Malan & Coughlin della Selva, 2007; 
Pennebaker & Seagal, 1999; Wenzlaff & Wegner, 2000). I en kvalitativ studie upp-
gav majoriteten av de nöjda patienterna att nyckeln till den lyckade terapin var af-
fektfokuset, frigörandet av uppdämda känslor, upplåsningen av begravda känslor, 
och en intensiv emotionell upplevelse (Malan & Coughlin della Selva, 2007).  

Empati, upplevelsedjup och gemensam målformulering har setts vara stabila common 
factors som bidrar till gott terapiresultat (Greenberg & Watson, 2006; Holmqvist, 
2008).  Stdp innefattar dessa såväl som andra common factors som predicerat god alli-
ans och gott resultat  (Malan & Coughlin della Selva, 2007; McCullough, 2001). 
Greenberg och Watson (2006) menar dock att det bör ses som oklart om det är 
common factors eller relationen som är den aktiva ingrediensen i olika behandlingar, 
och om specifika processer är unika för varje behandlingsmetod, eller vid vissa till-
fällen, eller med viss typ av konfidenter.  

En god terapeutisk relation som innefattar medmänsklighet, bekräftelse, stöd, tröst, 
förståelse, förmedling av hopp och ett minimum av anklagande och attackerande 
hållning har setts som centrala aspekter för att konfidenter ska uppleva sin psykote-
rapi som god och verksam (Norcross & Lambert 2006). Malan och Coughlin della 
Selva (2007) menar dock att empati och omsorg inte räcker och hänvisar till att 
nöjda patienter angett terapeutens teknik som avgörande för det goda resultatet, 
och teknisk expertis som viktigare än värme från terapeutens sida. 

3.1.2.    Patienters upplevelser av terapi 
En svensk studie undersökte patienters upplevelse av hjälpande och hindrande fak-
torer i såväl Kbt- som Pdt-terapier (Nilsson, Svensson, Sandell & Clinton, 2007). 
Nöjda Pdt-patienter uppskattade terapeutens lyhördhet inför skiftande sinnesstäm-
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ning, vägledning i att skapa sammanhang, se mönster och få vidare perspektiv, samt 
att man upprätthöll en lagom distans och inte blev för personlig. De goda resultaten 
handlade bl.a. om ökad självförståelse och -kompetens, insikt om orsaker till lidan-
det, en sammanhängande livshistoria, förändrade förhållningssätt och att släppa 
gamla självbilder. Missnöjda patienter från båda metoderna kände behov av mer te-
rapi och trodde att en annan metod/teknik skulle passa dem bättre. De delade inte 
terapeutens syn på hur man skulle arbeta med deras problematik, och upplevde 
vissa av terapeutens metoder som icke-meningsfulla. Resultatet bekräftar samför-
stånd kring mål och metod som en viktig markör för gott behandlingsresultat (Bo-
hart, 2006; Holmqvist, 2008). Man såg också att de missnöjda Kbt-patienterna upp-
levde terapeuten som för påträngande med förutbestämt terapeutiskt upplägg, me-
dan de missnöjda Pdt-patienterna efterlyste mer stöd och styrning (Nilsson et al. 
2007). Även Lilliengren & Werbart (2005) fann att hindrande faktor hos unga 
vuxna i Pdt innefattade upplevelser av en för passiv terapeut i bemärkelsen otill-
räckligt fokuserande, rådgivande, ”expertig” och vägledande kring problemområdet.  

Lindgren (2007) intervjuade Pdt-patienter om deras uppfattning om vad som varit 
verksamt i terapin och sammanfattar detta som terapeutens lyhörda acceptans. Lyhörd-
heten innefattade terapeutens förmåga till känslighet inför patientens behov och 
tillstånd, samt att ge respons på adekvat sätt. Acceptansen innefattade en stödjande, 
ickedömande hållning av välvilja och förståelse.  

3.1.3.    Metoder och deras betydelse för resultat 
Trots en betydande marknadsföring av, och fokus på, enskilda evidensbaserade me-
toder var för sig, och deras överlag goda effekter, finns ingen klar grund för att den 
ena skulle vara generellt mer effektiv än den andra (Nilsson et al., 2007; Messer & 
Wampold, 2002; Philips & Holmqvis, 2008; Sandell, 2004; Sandell, 2008; Wampold, 
2006). Norcross & Lambert (2006) menar istället att patienten och dennes grad av 
lidande utgör den mest avgörande markören; ca 25-30 % av utfallsvariansen. Inklu-
derar man ytterligare patientfaktorer som inte är direkt terapirelaterade, sägs det 
handla om 65-85% (Sandell, 2008). Terapeutens egenskaper och skicklighet antas 
svara för ca 8-10 % medan metoden sägs stå för mellan 0-1 % (Wampold, 2006), al-
ternativt 5-8 % (Norcross & Lambert, 2006).   

En metods evidensbaserade resultat säger inte heller mycket om varför den funge-
rar mycket bra för vissa men inte alls för andra. Den inomgruppsliga variansen för 
psykoterapimetoder är så pass stor att sd-värdet för förändring vanligen är dubbelt 
så högt som den genomsnittliga förändringen (Holmqvist & Philips, 2008; Sandell, 
2008). Sandell (2004) betonar att variationen mellan olika terapeuter inom samma 
metod är 6 gånger större än variationen mellan olika terapiformer. Terapiers utfall 
på individnivå kan i så fall antas handla företrädesvis om matchningar och samspel 
mellan en rad faktorer på delvis okända sätt (Lindgren, Folkesson & Almqvist, 
2009; Sandell, 2008). Ändå hamnar sådana insikter i skuggan av trender som fortsät-
ter fokusera metoders generaliserade framgångsresultat, inom såväl utbildning som 
forskning. Frågan är vad vi egentligen ser och talar om när vi hanterar metoder som 
isolerade fenomen fristående från individuella patient- och terapeutfaktorer. 
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Att kvalitativt lyssna in enskilda patienters unika upplevelse måste ses som ett nöd-
vändigt, humanistiskt komplement till evidensforskningen (Erikson, 2011). Wer-
bart, Lilliengren & Philips (2008) pekar på värdet av att forskningen tillgängliggör 
patienters outtalade kunskap om vad som är verksamt och hindrandande i psykote-
rapi. Messer (2006) betonar det helt unika hos varje konfident och i varje terapeu-
tisk dyad, och lyfter terapeutens behov att därmed inte bara vara nomotetiskt men 
även idiografiskt orienterad forskningsmässigt. Att utforska och fundera kritiskt 
kring hur terapier upplevts av enskilda patienter måste också ses som en grundläg-
gande kvalitetssäkring för arbeten som bedrivs i stängda rum. 

4. Syfte och frågeställningar  
Föreliggande studie syftar till att belysa sådana kvalitativa skillnader som signaleras 
genom stor inomgruppslig varians i studier av evidensbaserad psykoterapi, med in-
riktning mot hur upplevelserna kan se ut när terapin inte varit helt tillfredsställande. 
Området har benämnts som eftersatt, särskilt när det gäller avgörande aspekter i te-
rapiprocesserna samt individuella förutsättningar och samspel (Holmqvist & 
Philips, 2008; Philips & Holmqvist, 2008; Lindgren, Folkesson & Almqvist, 2009; 
Messer & Wampold, 2002; Sandell, 2004; Sandell, 2008; Werbart, Lilliengren & 
Philips 2008). 

Studien riktar sig mot patienters upplevelse av Affektfokuserande terapi utifrån föl-
jande frågeställningar:  

1. Hur kan upplevelserna se ut hos f.d. patienter som upplevt något otillfredsstäl-
lande eller svårt med den metod/teknik som använts?   

2. Hur ser de positiva upplevelserna av terapin och metoden ut för dessa patien-
ter? 

5. Metod  

5.1. Undersökningsdeltagare 

De sex deltagarna hade alla gått i psykoterapi med Affektfokuserande metod. Det 
hade genomgående varit explicit uttalat att man skulle arbeta enligt Aft. Fyra delta-
gare hade valt terapeut utifrån detta uttalade önskemål och fått det bekräftat vid te-
rapistart. För övriga två var metoden initialt okänd, men hade presenterats och för-
tydligats under inledande samtal. Alla deltagare hade således bejakat metoden och 
föreföll vara välinformerade och positivt inställda under inledande samtal.  

Trots tydlig etikett framstod terapierna ha innefattat ett brett spektra av metodolo-
giska variationer. Antagandet grundar sig i deltagarnas beskrivna upplevelser av me-
tod och teknik, inte sällan med formuleringar som korrelerar närmast ordagrant 
med andra metoders centrala aspekter, vilket kan skönjas i de återgivna citaten. I 
några fall uttryckte informanterna själva att Aft-metoden trots allt inte varit så fram-
trädande, och att annan typ av metod tagit över. I dessa såväl som övriga fall grun-
dar sig författarens tolkning på uttryck och beskrivningar av det dynamiska samspe-
let såsom det framtonat i respektive berättelses helhet.  
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För en informant framstod metodgrunden ha haft genomgående och ensidig Ppdt-
orientering. Författaren uppfattade här detsamma, men såg också kognitiva och 
psykoedukativa inslag. För en annan upplevdes metoden som växlande från initial 
Ppdt-orientering med kognitiva och psykoedukativa inslag enligt Aft-teori, till relat-
ionellare grund med fokus på affekt i det interpersonella samspelet. Författaren an-
sluter sig utifrån deltagarens beskrivningar och upplevelser, till denna uppfattning. I 
tre av terapierna framstod metoden, enligt informanterna själva och författaren, 
som mer renodlat präglad av Aft, medan det i ett fall slutligen framstod för såväl in-
formant som författare som att Aft modifierats och dämpats till förmån för allmän-
nare Pdt,. Den Humanistiskt-relationella metodgrunden uppfattades av författaren 
som central genom sin närvaro i vissa av terapierna, respektive sin frånvaro i andra. 
Denna var, till skillnad från tidigare nämnda metoder, aldrig explicit uttalad av del-
tagarna utan tolkad som sådan av författaren, utifrån beskrivna upplevelser. 

Urvalskriterier var att ha gått i Affektfokuserande terapi om minst 6 sessioner, av-
slutad sedan minst ca 3 mån. Utfallet blev att terapierna hade pågått som minst 10 
gånger och som mest ca 50 gånger. En av terapierna hade ett längre avbrott mitt i, 
p.g.a. svår felmatchning i arbetssätt och relation. I det fallet skedde också intervjun 
tätare inpå avslut än avsett. Övriga hade alla avslutat terapin mellan 3 mån och 1,5 
år tidigare. Ingen av terapierna hade avbrutits i förtid.  

Informanterna var alla män, verksamma i två större mellansvenska städer. Tre vär-
vades till studien mejlledes i ett anonymt förfarande genom sina f.d. terapeuter, me-
dan övriga tre värvades genom öppen annonsering vid två universitet. De involve-
rade terapeuterna hade ingen insyn i vilka av deras f.d. patienter som valde att delta 
eller inte i studien. Författaren hade heller inte insyn i vilken terapeut respektive pa-
tient som gått hos vem, då inga namn nämndes.  

Alla terapeuterna beskrevs av deltagarna som antingen erfarna/kunniga alternativt 
förtroendeingivande och empatiska. Tre beskrevs som äldre. Alla terapeuterna upp-
gavs vara legitimerade och ingen framstod som nyutbildad.   

5.2. Datainsamlingsmetoder 

Data insamlades genom intervjuer som genomfördes mellan september 2013 och 
november 2014. Fyra av intervjuerna gjordes i enskilda rum på olika platser och ti-
der och två via Skype. Samtalen spelades in på Iphone och hade varierande längd, i 
snitt drygt 60 min. Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick från en intervju-
guide om fem fasta frågor (bil. 4) där två direkt relaterade till uppsatsens två första 
frågeställningar, medan övriga tre sonderade kring-upplevelser såsom terapin som 
helhet, dess effekt på den egna problematiken, samt vad man ev. skulle önskat varit 
annorlunda. Under intervjun gavs stort utrymme åt individuella fördjupningar och 
följdfrågor utifrån vad som framkom under samtalet. Intervjuerna transkriberades 
kort efter mötet. Därutöver gjordes litteraturfördjupning om teori och forskning 
kring affektfokuserande metoder, kring verksamma faktorer i psykoterapi i allmän-
het, samt kring patienters upplevelser av psykoterapi. 
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5.3. Undersökningsmetod 

Studiens hade en kvalitativ empirisk ansats med inriktning på fördjupad förståelse 
för såväl individuella variationer i upplevelserna av Affektfokuserande terapi, som 
hur dessa kan förstås utifrån gemensamma nämnare. Undersökningsmetoden var 
fenomenologiskt grundad i bemärkelsen att så förutsättningslöst som möjligt låta 
varje informant och transkriberad intervju framstå med sin helt egen kontext. Per-
spektiv och förhållningssätt vid analysen var dock inte helt induktiva utan präglades 
också av studiens riktade frågeställningar såsom de kunde uppfattas genom inter-
vjusvaren. Den unika individuella kontexten gavs dock maximalt utrymme vid ana-
lysen och tolkningen av olika utsagors djupare innebörd. 

5.4. Bearbetningsmetod 

De transkriberade intervjuerna bearbetades först var för sig genom upprepade ge-
nomläsningar, såsom i fenomenologisk metod (Langemar, 2008), för att väl fånga in 
den individuella kontexten. Utsagor som kunde relateras direkt eller indirekt till stu-
diens frågeställningar sammanställdes i teman för varje enskilt fall, såsom även öv-
riga framträdande utsagor som bedömdes väsentliga. Därefter tillämpades en hori-
sontell analys enligt TA (Langemar) på allt material för strukturera gemensamma 
väsentliga teman. En rad individuella aspekter föll då bort medan sådant som åter-
kom i flera av intervjuerna sammanställdes till ett slutligt resultat, tillsammans med 
noteringar om deras inbördes relation och hur de kom till individuellt uttryck hos 
de olika deltagarna. Resultatet ställdes därefter i relation till tidigare aktuell forsk-
ning där i första hand näraliggande svensk sådan fokuserades. Pga. svårighet att 
hitta lämpliga studier om patientupplevelser av Affektfokuserande metod relatera-
des till studier om patientupplevelser av allmän Pdt samt Kbt. Det bedömdes rele-
vant eftersom Aft har sin grund i Pdt men liknar ofta Kbt i bemärkelsen av struktu-
rerad, manualiserad metod och teknik. 

5.5. Genomförande  

De första informanterna värvades genom att ett antal terapeuter, som arbetade med 
Aft eller Istdp, kontaktades med förfrågan om att distribuera ett mejl från författa-
ren (bil. 1) till f.d. patienter med info om studien och inbjudan att delta. Ett ur-
valskriterie var inledningsvis att ha upplevt något svårt eller otillfredsställande med 
den metod eller teknik som använts i terapin. Intresserade deltagare ombads svara 
författaren direkt och inte via sina terapeuter. I ett eget kort förord till mejlinbjudan 
betonade terapeuterna att deltagande var anonymt och frivilligt, samt att de inte 
hade något eget engagemang i studien (bil. 2). Totalt kontaktades ca 50 terapeuter, 
varav ca 4 valde att samverka. Dessa terapeuter distribuerade ca 44 mejl från förfat-
taren till f.d. patienter. Processen pågick från okt 2013 till april 2014 och genererade 
3 deltagare. Några av terapeuterna, samt en av informanterna, angav det som viktigt 
att få del av studiens resultat. 

Bland de terapeuter som valde att inte delta hade många svårt att bestämma sig, 
vissa svarade aldrig, andra avböjde, och många hänvisade till tidsbrist eller för litet 
patientunderlag. Flera angav ovilja att kontakta tidigare patienter och några reage-
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rade mot urvalskriteriet i mejlet (bil. 1) som förutsatte att det skulle funnits proble-
matiska aspekter i terapierna.  

Intervjuerna med de 3 första deltagarna påbörjades under hösten 2013. Det fram-
kom då att 2 av dessa inte noterat urvalskriteriet om otillfredsställelse och heller inte 
hade motiverats delta utifrån sådan upplevelse. Ett stort antal terapeuter kontakta-
des därefter varav 2 var villiga att delta, men vars mejlutskick inte genererade fler 
deltagare. Slutligen sattes upp lappar på anslagstavlor på två mellansvenska universi-
tet, med hänvisning till studien (bil. 3). Urvalskriteriet om upplevd otillfredsställelse 
utelämnades nu. Detta genererade ytterligare 3 deltagare varav 2 sade sig motiveras 
just av att ha upplevt svårigheter med metod och teknik. Det totala utfallet infor-
manter blev alltså en heterogen blandning med allt från stor tillfredsställelse med te-
rapin till tillfredsställelse blandat med påtgligt missnöje. 

En första analys och ett första utkast av uppsatsen färdigställdes till juni 2014, uti-
från material från de tre första intervjuerna. Under hösten 2014 genomfördes en 
helt ny analys av materialet som helhet. För de tre första intervjuerna gjordes då nya 
analyser enligt samma metod som för de senare tillkomna.  

 

6. Forskningsetiska frågeställningar 
Information om att deltagandet var helt frivilligt, alltid kunde avbrytas, att enskilda 
svar skulle skyddas av anonymitet och sekretess och inte kopplas till enskild person 
eller terapeut i studien, samt att kontaktuppgifter skulle raderas efter gjord intervju, 
gavs till alla deltagare. De första tre genom det mejl som distribuerades via terapeu-
terna, de övriga tre antingen genom ett mejl före intervjun alternativt muntligt i 
samband med intervjun. För de första tre betonades att deras f.d. terapeuter inte 
hade del eller insyn i arbetet, och inte visste vem som valde att delta och inte (bil.1, 
2). Det begränsade underlaget gör att det ändå inte helt kan uteslutas att någon en-
staka detalj möjligen kan framstå som bekant för en terapeut som läser arbetet. För 
terapeuten kan detta ha ett vetenskapligt värde, medan det för informanten ev. 
skulle kunna upplevas som problematiskt. Spekulativa kopplingar till specifik konfi-
dent blir dock terapeutens privata reflektion, och måste falla inom ramen för den 
tystnadsplikt som omger varje terapi. Informanterna förblir därför skyddade enligt 
gängse kriterier. Som ett ytterligare integritetsskydd anges inte terapeuterna med hon 
respektive han i de citat som förekommer i arbetet, utan benämns genomgående 
och könlöst med T, för terapeut. 

I författarens förförståelse ingår utbildnings- och föreläsningsseminarier kring Af-
fektfokuserande metoder och evidensbaserad forskning, samtal med terapeuter som 
praktiserar Aft, samt erfarenhet av och arbete utifrån analytiskt orienterad psykody-
namisk psykoterapi. 
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7. Resultat – Sex personers upplevelser av Affektfokuse-
rad metod 

7.1. Otillfredsställelse eller svårighet med metod/teknik 

Trots den uttalade etiketten ”Affektfokuserad metod” framstod flera av terapierna 
som till stor del präglade av annan metod, framförallt Ppdt, Kognitiv och Relation-
ell sådan. Antagandet grundade sig såväl på deltagarnas beskrivningar av upplevda 
metod- och terapimoment, som deras explicita konstateranden i vissa fall. Olika de-
lar av Aft - metoden speglades i olika grad hos varje informant, såsom bl.a. arbete 
med försvar, med upplevelsen av Själv/Andra, eller med affektaktivering. Alla hade 
alltså inte arbetat med alla metodaspekter. 

De otillfredsställande aspekterna sammanfattas här först utifrån upplevda brister av 
specifika metodologiska slag. Därefter följer fem teman av allmännare slag. Även de 
positiva upplevelserna beskrivs först utifrån metodologiska aspekter följt av övriga 
upplevelser. Temana utgör vinjetter lösryckta ur sina individuella, komplexa kontex-
ter av blandade upplevelser.  

7.1.1.   Metodgrundad otillräcklighet  
Visar på en brist av metodrelaterat slag, något informanten hade känt behov av och 
ibland tydligt uttryckt önskemål om, i terapin. Ingen hade dock velat ha uteslutande 
det man upplevt en brist på. Snarare var det en besvikelse över att egna behov och 
önskemål inte fick väga tyngre och styra över metodologiska principer som fram-
stod som gemensamt för flertalet. 

7.1.1.1. Brister med den Affektfokuserande metoden  

Brister i det affektiva fokuset spände mycket brett från total avsaknad av levande 
affektfokus, över ett alltför konstlat, tillgjort affektfokus, till affektfokus som var 
otillräckligt eller missriktat, respektive sköt förbi målet genom att inte rymma in-
formantens djupare problematik. En beskrev att endast verbaliserad affekt, tex. ”Jag 
är rädd” bemöttes terapeutiskt medan övrig manifest eller latent affekt – såsom 
känslor av missnöje, vrede, besvikelse eller uppgivenhet rörande allians och metod 
– negligerades eller avfärdades. Det affektarbete som ändå gjordes begränsades, 
mot informantens önskan, till arbete med försvar och självbild. En annan beskrev 
det affektiva fokuset som helt begränsat till kognitiva, pedagogiska interventioner. 
En tredje upplevde att metoden förutsatte viss typ av välavgränsad känsloproblema-
tik, på bekostnad av djupare, mer existentiella livsområden som hade känts alltmer 
angeläget. Samma tema återkom i mildare form hos fler. En led av brist på övning, 
integrering och uppföljning av det affektarbete som skett i rummet. Två saknade 
tillräcklig konfrontation och utmaning av försvar, en saknade fokus på affekt-i-
kroppen, medan en annan upplevde metoden som alltför teatralisk i kravet av affekt 
på beställning. Hos tre av informanterna framtonade dessutom otillräcklig lindring 
av ångest. 

- T pratade ju i termer av känslor, men jag upplevde aldrig att det fungerade 
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- Det räcker inte att uppleva befriande känslor i terapin. Jag lyckades aldrig ta med mig det 
som löstes i terapirummet ut i mitt verkliga liv 

- Det krävs någon form av känslorelaterad problematik [för Aft], nån som man kan sätta 
fingret på, tror jag 

7.1.1.2. Brist på/behov av humanistiskt orienterade aspekter  

Två av informanterna beskrev brist på uppmärksammande av maktfördelningen i 
den terapeutiska relationen, bristande värme, respons, respekt och jämlik dialog 
från terapeutens sida. Även brister i tydlighet, öppenhet, transparens, info kring me-
tod och teori, vad som förväntades av patienten, målformulering och utvärdering. 
Två hade behövt mer utrymme för existentiella dilemman, två uttryckte behov av 
en relation bortom patient-hjälpare rollerna, bl.a. att inte i första hand ”bli hjälpt” 
utan ha en god medvandrare på en egna narrativa resan - På spaning efter den tid som 
flytt. Hos fem framkom komplexa dynamiker kring egen agens/följsamhet i terapi-
rummet och terapirelationen, ett makt- och relationspräglat område som framstod 
som underutforskat i terapierna. Den informant som inte uttalade sig explicit enligt 
temat hade haft mycket god allians och relation med terapeuten, men beskrev också 
en olöst, generaliserad problematik av alltför stor följsamhet.  

- Det blev väldigt tydligt den här maktobalansen mellan terapeut och patient, och det var obe-
hagligt (…) När T går upp och trycker på sin auktoritet och beprövade erfarenhet och så är 
jag där, en tredjedel av Ts ålder… man har ju inte så jättemycket... och så är man i en pati-
entroll   

- Det var väldigt svårt … Jag blev liksom Alice i Underlandet inkastad i nåt som jag inte 
visste om riktigt, och sen utslungad tillbaka  

- Jag är inte ute efter att egentligen bli hjälpt, heller, för jag anser att jag har rätt och vet hur det 
var, ingen annan vet exakt - hur det är och hur det var 

- Det är helt ok att stå fast vid sin åsikt om hur terapi ska bedrivas. Samtidigt måste man ju 
hantera patientens åsikter. Man behöver inte lyssna till dem, men jag tycker i alla fall man 
ska hantera dem på ett sätt så det känns för patienten som man är lyssnande 

7.1.1.3. Brist på/behov av friare-djupare-bredare Pdt-utrymme  

Tre informanter uttryckte önskemål som tydligt kunde relateras till mer gängse, 
ostrukturerad Pdt-metod med hänvisning till bl.a. möjligheten att få bre ut sig fritt, 
fördjupa sig, utforska svåra upplevelser i barndomen, nå djupare under ytan, och 
vid behov bli konfronterad på latentare nivåer. Två hänvisade till inre områden bor-
tom affekt och relation som hade behövts ventileras. De tre informanterna hade alla 
haft terapier med vad som framstod som relativt renodlad affektfokuserad metod. 
Av de tre om inte uttryckte sig enligt temat hade två upplevt terapin som negativt 
präglad av psykoanalytiskt orienterad Pdt, med bl.a. pressande tystnader och oper-
sonlig terapeutisk neutralitet.  

- Jag kunde inte bre ut mig fritt… jag har ett behov att berätta saker, och ser ofta saker ur ett 
livshistorieperspektiv, och det hörde ju inte dit då. Ytliv och känslor är liksom inte vad det 
handlar om... 
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- När man kände den där smärtan från när man var liten, då skulle man kanske velat 
stanna kvar där ett tag. Men det var ju inte det vi skulle jobba med, enligt terapeuten…  

7.1.2.   Upplevelse av att inte röra sig framåt  
Alla informanter hade upplevt frustration över att inte komma vidare i den riktning 
man hade behov av; ett uttryck för felmatchning gentemot applicerad metod. Det 
handlade om olika behov för olika informanter, såsom mer affektfokus, styrning, el-
ler konfrontation, respektive mer fritt utrymme, relationell respons, eller mer stöd 
för implementering i verkliga livet. Känslan av besvikelse eller frustration hade 
präglat terapierna i olika utsträckning: För fyra av informanterna blev det en avgö-
rande och påtaglig upplevelse under stor del av terapin. För övriga två gällde det 
inom vissa områden och föreföll även balanseras av positiva upplevelser på andra 
områden. 

- De första sessionerna arbetade vi med stress, och då blev det mycket bättre. Sen vet jag inte 
riktigt vad vi sysslade med, men jag kände att det här leder ingen vart. Bara ’What... det har 
inte hänt nånting på 8 sessioner!’ typ 

- … så kände jag ofta liksom då att – jaha, vad kan jag göra annat än att blåsa ut ångan 
liksom. Det blev lite tomgång? Precis!   

- Det var som, det kändes som vi… som jag trampade vatten lite  

- Det som gör mig rädd, det som ger mig ångest, kan jag inte genomföra förändring inom, för 
att jag har ångest! 

7.1.2.1. Bristande känsla av mening  

Tre informanter vittnade om någon slags upplevelse av meningslöshet i terapierna, 
vilket speglade en ytterligare nivå av felmatchning mellan behov och applicerad me-
tod. För en informant fanns upplevelsen med under hela terapitiden, för en annan 
under ca halva tiden och för den tredje växte det alltmer fram som en parallell på-
taglighet. Samtidigt kunde alla tre också känna att terapin haft någon eller flera posi-
tiva effekter. 

- Det var lite grann den känslan [meningsfullhet] jag saknade 

- Nästan såhär ’Jaja, men jag sitter här och gör det T tycker att jag SKA göra’. Det var som 
en likgiltig position, det blev såhär ’Jamen, det spelar ingen roll’ 

7.1.3.  Otillräcklig effekt  
För fem informanter hade terapin ingen tydlig bestående effekt på djupare nivå. 
Trots att alla kunde nämna något positivt, även mycket positivt, med terapin föreföll 
det oftast inte lett till strukturell förändring. Problemområden som nämndes som 
oförändrade, trots vinster kring ökad känslomässig kompetens, var bl.a. nedstämd-
het, undvikande försvarsbeteenden, strukturell instabilitet och skörhet. En infor-
mant upplevde specifikt bristen på djupare affektbearbetning som källan till otill-
räcklig effekt medan en annan aldrig kände sig bekväm med återagerandet av affekt 
”på beställning” i terapirummet. En hade känt sig starkt befriad vid terapins avslut 
men känslan var övergående och försvann sedan helt. Den informant som inte ut-
tryckte sig enligt temat var också den av alla sex som var genomgående mest posi-
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tivt inställd till sin terapi. Metoden där framstod som präglad av såväl Aft som mer 
gängse Pdt-metodik, på varm relationell grund.  

- När jag slutade terapin var jag ju lite sådär på Cloud 9, liksom ’Åh, nu är allting löst!’. 
Men så är det inte – jag föll tillbaka i gamla spår, och tendenser 

- På riktigt så känner jag mig lite snuvad på konfekten eftersom T inte, såhär – vi arbetade 
bl.a. med ledsenhet på slutet - fick mig att gråta. Ni kom inte åt kärnan? Nej, nej. Och det 
är jag lite ledsen för 

- Den hjälpte mig inte att ta mig ur nedstämdheten, om man säger så 

7.1.4.   Mitt ansvar/fel för terapins brister  
Alla informanter la ett tungt ansvar för de otillfredsställande eller problematiska 
upplevelserna av terapin på sig själva. Alla angav också skäl till varför så var fallet, 
även de som samtidigt reflekterade över terapeutens emellanåt anmärkningsvärda 
brister. Under detta tema ryms sannolikt såväl väsentliga insikter kring egna försvar 
och blockeringar som djupt liggande, smärtsamma uppfattningar om egen omöjlig-
het, svårhet, ohjälpbarhet eller skuld. Att det rimligen i första hand bör vara tera-
peutens ansvar, snarare än patientens, att försöka medvetandegöra och bemöta 
maladaptiva motstånd och försvar, lindra rädsla och ångest, kunna föreslå alternativ 
inom ramen för individens toleransfönster samt inte minst att bibehålla en respekt-
full lyhördhet, framstod inte alls som självklart på dessa djupare nivåer.  

- Kanske jag hade lite för stora, för höga förhoppningar också, jag vet inte. Jag kanske hade 
förväntat mig att ’Nu kommer jag må bättre av det här…’ 

- Tror jag skuldbelägger mig själv för… där i terapirummet så har jag inte sådär jättebra kon-
takt med ilskan och så, då är det svårt också att förstå att ’Nu är det ett övertramp som be-
gås’… svårt att faktiskt inse att jag kan ju säga ’Nej!’, eller typ säga till T 

- Det handlar snarare om mig själv, att min problematik är sån att kanske ingen terapimetod 
egentligen är helt enkel, eller rätt, eller i alla fall vet jag inte hur den metoden skulle se ut i så 
fall 

- Att mina problem är sådana att de inte kan åtgärdas med hjälp av terapi 

7.1.5.   Press att leverera visst material  
Fem informanter hade känt en press att producera och leverera en viss typ av 
material som terapeuten eller metoden efterfrågade, men som man själv inte alltid 
kunde relatera till. Bl.a. en välavgränsad känsloproblematik, känslor man inte visste 
om eller kände till, känslor man inte var bekväm med, eller barndomsminnen man 
inte mindes. Tre nämnde även pressen att fylla ut långa, tomma tystnader där man 
inte förstod vad som förväntades, eller där man hade bett om mer vägledning och 
styrning. Alla fem beskrev också tidvis pressande inre krav att vara följsam gente-
mot terapeuten, även de som upplevde att de egna behoven negligerades. Den in-
formant som inte gav uttryck för negativ press i terapin kände istället behov av mer 
press i form av fastare ramar och motstånd som hjälp för sina undvikande försvar. 

- Där kanske problemet låg mer än nån annanstans, att jag tänkte att jag skulle leverera i te-
rapin  
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- I rummet försöker T få mig att göra alla möjliga saker som jag kände ett jättestarkt mot-
stånd mot, inte bara de normala hindren, utan även en [livsåskådningsgrundad] övertygelse 
då att ’Det här ska inte jag göra!’  

- Om jag säger att jag känner ”obehag” då blev det som att T liksom – ”Jaja, ...men?” … 
Liksom försöker fiska. Och det är ju svårt att veta vad man känner om man inte vet: Det är 
dom här känslorna som finns, de har de här funktionerna, de känns på de här sätten i 
kroppen. Till en början är det där väldigt, väldigt svårt 

- Ibland tänkte jag ’Kan inte jag komma på att jag egentligen är kär i min kompis flickvän, så 
det kan få mig att, jag vet inte, verbalisera mina drömmar om att bli ihop’, eller liknade. Att 
du saknade material som du förväntades producera då, eller ha att jobba med? Precis! 

7.2. Positiva upplevelser av terapi och metod 

Alla hade haft positiva upplevelser av terapin, flertalet mycket positiva. Här finns 
inga uppenbara, enkla samband: Av de två minst nöjda informanterna hade den 
enes terapeut känts som mycket förtroendeingivande medan den andres hade upp-
levts som distanserad, kylig och icke-responsiv. Båda menade ändå att terapin trots 
allt ”ledde någonvart” och gav upphov till någon slags viktig terapeutisk process, 
även om inte såsom förväntats eller önskats:  

- Jag kan inte säga att jag är missnöjd… Jag ångrar inte på nåt sätt att jag gått där 

- Det var ju inte, absolut inte, odelat negativt! 

Nästan alla uttryckte komplexa, flerdimensionella blandningar av besvikelser på te-
rapin eller arbetsalliansen, genuin uppskattning av terapeuten och terapin, och grad 
av nytta med terapin. De två som hade upplevt terapeuten som kränkande och icke-
responsiv eller distanserad, kylig och formell betraktade båda terapin som absolut 
värdefull och produktiv. En av dem nådde allianskonsolidering och förbättrat af-
fektarbete mot slutet av terapin efter en lång tids frustration.  

7.2.1. Affektfokus uppskattat!  
Alla informanter hade haft goda upplevelser av den Affektfokuserande metoden. 
De tre som upplevt metoden som uttalat otillräcklig hade ändå haft minst en bety-
delsefull, förlösande känsloupplevelse. Alla uppskattade att få frågan om hur saker 
och ting känns.  

Det var bra och nyttigt med utforskning av känslolivet, att hitta försvar och få dem 
validerade, att arbeta med förändring av självbild och egenvärde, perspektivisering 
som ”Om detta hände din kompis…” samt inspirerande metaforer/berättelser. Det 
var skönt med förlösande, kathartiska känsloupplevelser, att våga släppa spärren, 
bara få utveckla känslan, att ha rätt till den. Att känna, utvärdera och acceptera 
känslan. Det var lärorikt med ett nytt, intressant sätt att se på känslor, med psykoe-
dukation, konflikttriangeln, att få lära sig identifiera känslor, förstå deras syfte och 
relaterade behov, att lära sig skilja mellan ”bra” och ”dåliga” känslouttryck, mellan 
hämmande och aktiverande affekter. Att förstå hur affekter påverkar det kroppsliga. 
Allt detta särskilt bra när kunskapen knöts till hur man själv kände just-nu. Bra 
också att få verbalisera tanke-känsla- kroppsförnimmelse. 
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- Att bara utveckla känslan... att det var OK att vara arg, i rummet då (...) Det ledde till 
någonting mer sen (...) Först nån sorts känna-känslan, utvärdera den... och så acceptans - och 
så är det liksom full cirkel  

- Det känns ju väldigt skönt, det är en väldigt skön, befriande känsla, den här katharsisen 
man får i terapin, och man skulle vilja stanna där för alltid egentligen 

- ... vi snackade ganska mycket om... ”bra” och sådär ”dålig” gråt, eller nånting sånt - att det 
var en del som var mer, som nåt slags förlösande, och en del som bara... gjorde mig mer 
olycklig så att säga 

7.2.2.   Humanistiskt orienterade aspekter uppskattade 
Alla informanter nämnde positiva konkreta upplevelser som kunde relateras till 
humanistisk terapitradition. Sådana värden framstod genomgående som helt fun-
damentala, oavsett övriga upplevelser av metod, terapeut eller effekt. Det var vä-
sentligt, respektive mest väsentligt, att känna att terapeuten verkligen brydde sig, var 
känslomässigt mänsklig och förtroendeingivande, och kunde ge differentierade, 
empatiska responser utifrån hur man själv mådde i stunden. Att få känna sig känd 
och förstådd och få bygga en trygg relation. Att bli upplyft av terapeuten, känna 
värme, acceptans, stöd och omtanke. Det var också mycket uppskattat med samför-
stånd om arbetssättet, att få tydlig information, samt att få ta del av terapeutens syn 
på en själv. 

- Man känner ju på nåt sått om personen bryr sig eller inte... man SER ju också på... ja, det 
är mycket; ögonen, ansiktsuttrycket, gesterna, ja - kroppsspråket, allting... När T märkte att 
det var jobbigt då flyttade T ju liksom sin stol lite närmare... såna små saker, som betyder så 
mycket 

- T lämnade ju sin sådär väldigt neutrala... och blev lite mer mänsklig. Skämtade! (...) och sen 
skrattade jättegott åt sina egna skämt (skratt)... eh, det var på ett sätt skönt för då känns 
det som att man umgås med en människa   

7.2.3. Ppdt-orienterade aspekter uppskattade  
Värden som betonas av den klassiska Pdt-traditionen hade upplevts som positiva 
för fyra av informanterna: Terapin som en plats där man kunde ta upp saker man 
inte tog upp någon annanstans, med en utomstående utan sociala hänsyn. Där man 
fick lov att fritt utforska sitt inre, få konstruktiva motfrågor, kunde gå lite djupare, 
lära känna sig själv bättre, sätta ord på saker man inte visste om sig själv, och bli 
speglad. Att terapeuten sen blev kvar inombords som en symbol för något gott. En 
informant påpekade att när metoden är i det fördolda så stimuleras nyfikenhet och 
konstruktiv självreflektion mer. De två informanter som inte uttryckte sig enligt 
denna kategori föreföll ha haft en terapi med relativt renodlad Affektfokuserande 
metod. De var också bland de som uttryckte behov av mer fritt utrymme i terapin. 

- Jag visste ju inte riktigt hur jag mådde själv, eller det visste jag ju men jag hade svårt att sätta 
ord på det, …och det får man ju göra i den där processen [Ppdt-orienterad], så jag tror ändå 
det var ganska bra 
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- Det blev en sorts oas (...) att jag kan få vara vilsen en timma i veckan och utforska mitt inre 
- utmärkt! (...) T [finns kvar inombords] och kommer nog att göra länge, T är ändå... sym-
bol för nånting 

7.2.4. God allians  
Fyra informanter kände genomgående god arbetsallians, en god relation och stark 
förtrolighet. Tre av dessa upplevde ändå Aft som en otillräcklig metod. Den fjärdes 
terapi framstod som en blandning av Aft och mer allmän Pdt. Av övriga två infor-
manter som inte uttalat sig enligt temat brottades den ene med undermålig allians 
under halva terapin medan den andre kände brist på allians genom hela terapin. 
Dessa två kunde likväl nämna bestående positiva effekter av terapin. 

- Ja, jag uppskattade ju förhållningssättet och kände att det var nyttigt (...) Det här är egentlig-
en den första terapeut jag verkligen, ja, har byggt upp en relation och en allians med 

- Man ska ha en känsla av att sådär... man vågar riva murarna och så vidare... och det hade 
jag! Så jag tyckte det var bra 

- Vi pratade ju ganska öppet... Jag skulle inte säga att det inte var något lätt klimat för det 
är inte... som det var egentligen. Jag kände absolut ett förtroende! 

7.2.5. Goda, bestående effekter av terapin  
Även om alla sex informanter hade positiva upplevelser av terapin, upplevde inte 
alla bestående, konkreta resultat. Fyra redogjorde dock för bestående effekter av 
bl.a. nyttig ny kunskap om affekter, förmågan att kunna gråta - en emotionell spärr 
som släppte, bättre självkännedom och metaperspektiv, större öppenhet för käns-
lor, och bättre integration mellan barn- och vuxenjag. En informant, den mest 
nöjda, kände sig också ha blivit bättre på att hantera känslor i verkliga livet. De två 
som inte uttryckte sig enligt temat hade båda känt en förtroendefylld respektive 
mycket god allians med terapeuten.  

- Jag har ännu bättre självkännedom idag... ännu mer öppenhet för känslor, alla slags käns-
lor... och kanske har jag även lättare att integrera känslor och tankar med varandra 

- Att få integrera det här barnjaget - som egentligen är mycket intelligentare än den vuxna, rat-
ionella sidan kan jag tycka - att få ihop den med den vuxna, det fascinerade mig 

- ... det var i mångt och mycket ett nytt sätt att se på känslor. Modellen har verkligen förändrat 
mitt sätt att tänka 

7.2.6. Validering och uppskattning av terapeuten  
Alla deltagare lyfte sin terapeuts kunnighet, kompetens och sannolika välvilja, även 
de två som haft svåra upplevelser med terapeuten gällande bl.a. makt och kylig di-
stans. Den ene av dessa gav uttryck för terapeuten som ändå vänlig, korrekt och 
trevlig, och båda betonade att terapeuter bara är människor, nog gör så gott de kan, 
och säkert har goda intentioner. Övriga fyra betonade alla dessutom ett starkt för-
troende för sina terapeuter, att det inte fanns något att klaga på där, att terapeuten 
inte gjorde något fel. Den mest nöjda informanten beskrev en tålmodig, lugn, när-
varande terapeut, alltid leende och varm - som en extramamma.  

- Och så gillade jag ju verkligen min terapeut också! 
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- Jag hade stort förtroende för min terapeut 

- Nejmen, T var duktig ändå tror jag (...) T gjorde säkert ett bra jobb också tror jag (...) Jag 
märkte ju att T var kunnig, det gjorde jag. Det var nog inget fel så. 

- Trots att jag har blivit kränkt och invaliderad av den här människan så tycker jag ändå om 
T och känner mig nöjd med terapin i stort 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

Från början avsågs en bearbetningsmetod av mer renodlad fenomenologisk typ. 
P.g.a. den metodologiska mixen i terapierna blev det inte längre försvarbart, då re-
sultatet inte skulle speglat utmärkande drag av Aft som sådan. TA framstod då som 
ett rimligare alternativ samtidigt som den fenomenologiska betoningen på vertikal 
fördjupning i respektive informants material sågs som fortsatt ovärderlig, och be-
hölls under analysen. Slutprodukten blev en strukturering av gemensamma upple-
velser av Affektfokuserande terapi, såsom den kan yttra sig i verkligheten, utan det 
fenomenologiska definitionsanspråket. Under analysen eftersträvades att undvika 
godtyckliga, tveksamma tolkningar och att alltid betrakta utsagor utifrån kontexten i 
intervjun som helhet. Två av deltagarna bad att få ta del av det avslutade arbetet, 
vilket också stärkte strävan att hålla det inre tolkningsrummet öppet för granskning. 
Det heterogena utfallet av graderad nöjdhet kan ses som en fördel för studiens vali-
ditet. 

Den initialt valda metoden av datainsamling - engagerandet av terapeuter - visade 
sig vara ett misstag som ledde till att arbetet drog ut på tiden. Det finns sannolikt 
många förklarliga skäl till motstånd hos terapeuter att öppna upp sina terapiers 
stängda rum, och att åta sig ännu en arbetsuppgift. Det initiala urvalskriteriet av 
otillfredsställelse med metod och teknik visade sig också vara fruktlöst och missrik-
tat. Möjligen hade fler deltagare kunnat genereras tidigare om det hade utelämnats 
från början.   

Att informanterna värvades från två huvudstråk - genom ett fåtal terapeuter respek-
tive genom annonsering på universitet - inverkar på studiens externa validitet. De 
terapeuter vars mejlutskick genererade de första tre informanterna var dessutom 
endast fyra st., och det går p.g.a. anonymitetsförfarandet inte att uttala sig om gra-
den av spridning över dessa terapeuter. Inte heller inhämtades information om hur 
länge terapeuterna praktiserat Aft. Trots att inget framkom som tydde på pågående 
eller nyss avslutad utbildning saknas underlag för att utesluta möjligheten. Det går 
inte att säga i vilken mån studien fångat in särskilda metodgrepp kopplade till vissa 
terapeuter, respektive belyst mer allmänt förekommande skeenden. Den kvalitativa 
studiens fördel utgörs likväl av att djupare kunna belysa enskilda företeelser, för att 
så bidra till konkretare förståelse för komplexa skeenden såsom psykoterapi.  

Att tre informanter värvades genom annonsering vid universitet innebär också att 
minst halva urvalet kan tänkas vara präglade av sådant kritiskt-analytiskt tänkande 
som uppmuntras i akademiska studier. Det skulle ev. kunna innebära en tydligare 
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medvetenhet om egna önskemål och anspråk på terapin och därmed också högre 
krav och förväntningar. Detta får dock relateras till den nöjdhet som informanterna 
sammantaget gav utryck för. Ändå finns all anledning att fundera över i vilken ut-
sträckning skillnader i utbildningsbakgrund och socioekonomisk situation återver-
kar på upplevelser av, och anspråk på psykoterapi, vilket föreliggande studie inte ta-
git hänsyn till. Slutligen påverkas validiteten av att deltagarantalet begränsats till sex 
st., och att samtliga var män värvade i mellansvenska städer.  

Bredare validitet hade kunnat uppnås genom ett mer strukturerat tillvägagångssätt 
för heterogenare urval, ett hänsynstagande till sociala bakgrundsfaktorer, och ett 
större underlag. Detta hade underlättats av samarbete med exempelvis en psykote-
rapimottagning. Två mottagningar som kontaktades med sådant förslag avböjde 
emellertid samarbete.  

8.2. Resultatdiskussion 

8.2.1. Resultatet i relation till tidigare forskning 
Affektfokusets terapeutiska väsentlighet bekräftas tydligt i studien, i linje med tidi-
gare refererad forskning (jfr. 3.1.1). Det som särskilt uppskattades, respektive sakna-
des, var den fulla genomarbetade affektupplevelsen, samt integreringen av adaptiva 
affektuttryck i verkliga livets domän. Att katharsis i terapirummet är otillräckligt för 
bestående förändring finns brett stöd för. Potentialen till förändring ses framförallt 
ligga i omstruktureringen av det underliggande psykiska material som friläggs ge-
nom affektuttrycket (Gerge, 2010; Greenberg & Safran, 1989; Kennedy-Moore & 
Watson, 2001; Greenberg & Pascual-Leone, 2006; Wiklund, 2014). Att affektfokus i 
terapin ska ha bäst terapeutisk effekt för de som känner sig personligt och kulturellt 
bekväma med känslouttryck (Kennedy-Moore & Watson, 2001) återspeglades där-
emot inte entydigt i studien. 

Den negativa effekten av felmatchning mellan applicerad metod och upplevda egna 
behov ansluter starkt till initialt refererad forskning (t.ex. Bohart, 2006; Holmqvist, 
2008). Att vara överens om mål och metod betonas särskilt för affektfokuserat ar-
bete (Greenberg & Safran, 1989), men har setts som fundamentalt för all terapi 
(Horvarth & Luborsky, 1993; Werbart, Lilliengren & Philips, 2008). Patienter före-
faller ofta ha klara, och sinsemellan olika, föreställningar om vilken metod som 
skulle hjälpa dem bäst (Bragesjö, Clinton & Sandell, 2004), och deras förtroende för 
den aktuella ansatsen ses ofta som mer betydelsefullt för resutatet än specifika me-
todgrepp (Messer & Wampold, 2002; Sandell, 2004). Ändå angav närmare 70 % av 
otillfredsställda Kbt och Pdt-patienter hos Nilsson et al., (2007), att man inte varit 
överens om hur man skulle arbeta. Även Lilliengren & Werbart (2005) fann upple-
velser av felmatchning mellan metod och upplevd problematik. I dessa studier inne-
fattade felmatchningen även negativa upplevelser av terapeuten, relationen och det 
terapeutiska klimatet, vilket i föreliggande arbete bara gällde i två, ambivalenta, fall. 

Informanterna upplevde metodiska ramar som problematiska och begränsande i 
den mån de utestängde fokus på vad man själv kände var väsentligast, oavsett om 
det gällde Aft- eller Ppdt-tekniker. På liknande sätt reagerade otillfredsställda Kbt-
patienter i Nilsson et al. (2007) mot förutbestämda idéer om vad som skulle göras, 
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och inte. Att metodik prioriteras framför patienters behov just-nu förefaller ofrån-
komligt för manualbaserade metoder. Dock verkar samma problem förekomma 
bland otillfredsställda Pdt-patienter, som i nämnda studie gav uttryck för att viktiga 
problem inte tagits upp, och hos Lilliengren & Werbart (2005) hade saknat fokus på det 
som var viktigt. Dessa patienter föreföll emellertid ha upplevt terapeutrelationen mer 
negativt än informanterna i föreliggande arbete. 

Det framstår inte som ovanligt att patienter efterlyser såväl mindre metodologisk 
styrning som mer av struktur/konkret stöd, eller har metodspecifika invändningar 
på individuellt varierande sätt (Adolfsson & Ledin, 2007; Lilliengren & Werbart, 
2005; Nilsson et al., 2007). Det refereras även att terapeuter fortsatt arbeta med viss 
teknik trots att det inte gett resultat, vilket speglar informanternas upplevelse av att 
trampa vatten och gå på tomgång när det metodgrundade fokuset inte ledde vidare. I 
nämnda studier förefaller det handla om olika personer med olika behov, medan 
det i föreliggande arbete framkom behov av både-och hos samma individ, rörande 
olika aspekter i terapin, i patientens problematik och/eller över tid. 

Informanternas upplevda brist på friare-djupare Pdt-utrymme, på relationella, hu-
manistiska aspekter, och deras uttryckta uppskattning av dessa värden, sammanfall-
ler starkt med Lilliengren & Werbarts (2005) primära kurativa faktorer hos unga 
vuxna i Pdt. Patienter förefaller ofta reagera när någon av dessa grundläggande fak-
torer saknas (Norberg, 2010). Samtidigt finns risk för känslor av meningslöshet och 
övergivenhet om terapeuten är ensidigt passiv, tillbakadragen och icke-styrande 
(Nilsson et al., 2007), en baksida av Pdt som speglades hos två av informanterna. 
Den komplexa bilden aktualiserar individuell variation som avgörande, och speglar 
patienten som den faktor med störst varians för resultatet (Norcross & Lambert, 
2006). Att patienter trots grundläggande gemensamheter, samma diagnos och lik-
nande symtom, är olika (Bohart, 2006; Messer, 2006).  

Problemet med bristande kopplingar mellan verkliga livet och uppnådda resultat i 
terapirummet framstår som metodövergripande. Hos Nilsson et al. (2007) uppgav 
majoriteten av otillfredsställda Kbt-patienter (83 %) svårighet att applicera det man 
lärt sig under sessionerna i verkliga livet, medan hälften av otillfredsställda Pdt-
patienter ansåg sig ha fått för lite praktisk hjälp. Hos Adolfsson & Levin (2007) hade 
ingen av de som upplevt terapin som otillräcklig lyckats omsätta de nya färdigheter-
na i verkliga livet, utanför terapirummet.    

God terapeutisk allians och relation har i metaanalyser kopplats till gott resultat 
(Holmqvist, 2008; Horvarth & Luborsky, 2003; Norcross & Lambert 2006; Green-
berg & Pascual-Leone, 2006). Informanterna bekräftade starkt betydelsen av bl.a. 
en emotionell atmosfär av att vara accepterad, respekterad och stöttad, ett and-
ningshål, en alldeles speciell slags relation (Lilliengren & Werbart, 2005), terapeu-
tens lyhörda acceptans (Lindgren, 2011), lyhördhet inför skiftande sinnesstämning-
ar, samt vägledning och stöd (Nilsson et al., 2007). Den förmodade självklara kopp-
lingen till gott resultat var dock inte entydig i föreliggande arbete. Studien ansluter 
därmed till Malan och Coughlin della Selvas (2007) slutsats att empati och omsorg 
ev. är otillräckligt för gott resultat, men kontrasterar samtidigt mot förslaget att tek-
nisk expertis skulle vara viktigare än värme från terapeutens sida (ibid.). Den minst 
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nöjda informanten poängterade terapeutens kunnande och duktighet, samtidigt som 
avsaknaden av värme och empati vägde tyngre. De humanistiska värdena framstår 
som nödvändiga för att terapin ska upplevas som god (Norcross & Lambert, 2006), 
vilket inte är detsamma som att den har full önskad effekt.  

Informanternas känsla av press att leverera visst material var ibland starkt kopplat 
till känslor av skuld gentemot terapeuten, eller av att vara en svår patient. Också 
den starka valideringen av terapeuten - även då man upplevt stor besvikelse - och 
den vassa självkritiken, berör liknande tema. Skuld gentemot terapeuten och pre-
stationsrelaterad oro ses även i studier av gängse Pdt (Norberg, 2010). Hos Nilsson 
et al. (2007) hade knappt 20 % av missnöjda Pdt-patienterna varit oroliga att inte 
prestera tillräckligt, och 50 % hade känt rädsla att göra terapeuten arg eller ledsen. 
Övertygelsen om att ha en mycket svår, omöjlig problematik, så att patienten tar 
stort egenansvar för terapins brister, är inte heller nytt. Hos Norberg (2010) vitt-
nade patienterna om följsam anpassning till terapeutens explicita och implicita sig-
naler, oftast tillsammans med självkritik och skam över egna behov och impulser. 

Begreppet allians delas ofta upp i samförstånd kring mål och metod, respektive det 
känslomässiga bandet mellan terapeut och patient (Holmqvist, 2008). I föreliggande 
arbete kan det förstnämnda ses som bristfälligt i flertalet fall medan det sistnämnda 
var gott i fyra fall, ambivalent i ett, och uselt i ett. Samtidigt sägs det inte vara me-
ningsfullt att skilja allians som helhet från metod och teknik, särskilt när det gäller 
skiljandet av negativa metodfaktorer från det relationella klimatet (Werbart, Lilli-
engren & Philips, 2008). Detta motsägs starkt av studiens resultat, som däremot 
finner stöd i Greenberg & Pascual-Leones (2006) betoning av att kvaliteten i det af-
fektiva arbetet predicerar gott resultat i långt högre grad än den terapeutiska allian-
sen. 

I den sammantagna bilden av informanternas upplevelser framstår de metodolo-
giska variationerna som avsevärt överskridande Afts teoretiska grund och definit-
ion. Det skulle ev. kunna relateras till den kvantitativa forskning som hävdar inom-
gruppsliga varianser som större än mellangruppsliga (Holmqvist & Philips, 2008; 
Lindgren et al., 2009; Sandell, 2004; Sandell, 2008; Wampold, 2006), men ger själv-
klart inte underlag för generaliserande slutsatser.  

8.2.2. Sammanfattningsvis 

It is the patient’s response to the therapist’s interventions that determines outcome (Malan 
& Coughlin della Selva, 2007 s. 71) 

Sammantaget framtonar en komplexitet av individuella förutsättningar hos såväl pa-
tient som terapeut. Studiens resultat lyfter att olikhet gäller; vad som är effektiv eller 
god metod förefaller inte bara skifta mellan individer utan även inom ramen för 
samma terapi. Vid felmatchning mellan metod och upplevt behov, eller i den tera-
peutiska relationen, blev de humanistiska värdena den starkast lysande stjärnan. 
Möjligen är ingen metod bättre i sig själv än dessa grundvärden, varav många 
nämns bland common factors. Att interventioner inte har effekt om inte patienten tror 
på dem bör därmed förbli en hörnsten, bortom evidensgrund. 
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Metoder kan uppenbarligen mutera intill oigenkännlighet i den kliniska verklighet-
en. Det individuella och olika återspeglas här även av terapeuterna med sina unika 
appliceringar. Ur terapeutperspektiv är det helt rimligt; allt måste anpassas och ta 
form utifrån personliga förutsättningar. Ur patientperspektiv blir det högst proble-
matiskt eftersom man aldrig kan läsa innehållsdeklarationen och veta vilken produkt 
som faktiskt köps. Det visar också på svårigheterna med att ställa olika metoder 
mot varandra som varande generellt bättre eller sämre.  

Den påtagliga spännvidden i föreliggande arbete mellan positivt och negativt hos en 
och samma informant (jfr 7.2), skiljde sig markant från refererad forskning kring 
mindre nöjda patienter i Kbt och Pdt. Det som här slår igenom kan möjligen vara 
affekters koppling till starka relationella band. Att dela känslomässigt förlösande 
upplevelser tillsammans med terapeuten främjar självklart närhet, men även den in-
formant vars terapeut skiftade från Ppdt-liknande till Relationell stil, började upp-
leva varma, positiva känslor för terapeuten istället för de tidigare så negativa. Af-
fektgrundad aktivering av anknytningsrelaterade nivåer skulle ev. också - med all re-
spekt för terapeuternas utmärkthet - kunna belysa den starka valideringen av tera-
peuterna tillsammans med de självkritiska och självförminskande inställningarna. 
Flertalet informanter brottades påtagligt med dilemman kring egna behov kontra 
lydighet och följsamhet.  

Två aspekter som stack ut i studien var dels motstånd mot metoden grundad i inre 
övertygelse eller livsåskådning, dels behov av fokus bortom affekt och relation. 
Båda är sådana som lätt kommer i skymundan av nyttig men endimensionell forsk-
ning och klinik, som söker snabbast möjlig bot för maladaptiva symptom. All me-
tod som innefattar press att leverera visst material på bekostnad av annat, ställer 
krav på terapeuten att uppmärksamma en etisk dimension som kan vara lika central 
för gott resultat som de metodiska grundstenarna. Studien lyfter här att patienter 
inte alltid uppskattar eller vill det terapeuten - med sitt kunnande och beprövade er-
farenhet - vet är bäst.  

Problematiken kring maktfördelningen i terapirelationen aktualiserar vilken para-
digmatisk grund som ska ha tolkningsföreträde. Psykoterapi är en medicinsk be-
handlingsmetod som lyder under Hälso- och Sjukvårdslagen, men också en human-
istisk relation på djupt mänsklig, existentiell grund. Den senare blir ett hån och en 
kränkning om den reduceras till att bli hjälpt av en professionell hjälpare, vilket dock 
är helt adekvat i det första fallet. Sannolikt tenderar alla längre, täta terapier att akti-
vera en djupare, anknytningsrelaterad nivå med tillhörande behov, oavsett metod. 
Om så behöver alla terapeuter i längre terapier uppmärksamma de latenta nivåerna, 
även vid arbete med explicit/manualiserad metod. 

Slutsatserna kring olikhet och individuella behov passar väl in i tidigare förslag om 
mer skräddarsydda behandlingar (Sandell, 2008), att lyssna in och stämma av be-
handlingsresponsen och att modifiera sin teknik utifrån detta (Lilliengren & Wer-
bart, 2005; Norcross & Lambert, 2006). Frågan är dock hur detta kan fungera i 
praktiken, vilket definitivt belyses av hur terapeuterna upplevdes i föreliggande ar-
bete: I vilken utsträckning är terapeuter motiverade, och kapabla, att växla fritt och 
lätt mellan olika tekniker och förhållningssätt? Hur breda kan de i praktiken vara i 
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sin metodgrund, även om de bejakar olika metoder i teorin? Hur mycket handlar 
inte klinisk metod och teknik om personlighetsdrag och egen historia? Aktuell 
forskning har sett en påfallande stabilitet över tid hos terapeuter gällande såväl ten-
densen att efterlämna sig nöjda patienter/gott resultat och dess motsats (B. Wam-
pold, föreläsning RPC konferens, Sthlm 22 nov. 2014), som gällande implicita teo-
rier kring vad som kännetecknar en idealisk terapeut (C. Björklind & T. Hill, före-
läsning RPC-konferens, Sthlm 22 nov. 2014). Det talar för ett behov av varudekla-
rationer grundade i terapeutkaraktäristiska, snarare än metod. 

Att affektfokus var uppskattat rådde inget tvivel om. Studiens belyste dock hur viss 
metod i sig inte är allena saliggörande, framförallt inte för mindre nöjda patienter, 
hur tillfredsställelse/otillfredsställelse med terapin kan vara orelaterat till såväl me-
tod som resultat, och istället mer kopplat till kvaliteten i den terapeutiska relationen 
och affektarbetet. Dessutom lyfte resultatet det fruktlösa i att prioritera metodrela-
terade ramar och tekniker över patienters upplevda behov och önskemål just-nu. 
Studien ansluter sig därmed till ifrågasättandet av olika metoders skarpa profilering 
och jämförelse mot varandra på basis av medelvärdesevidens. 

8.3. Förslag till fortsatt forskning 

Sannolikt behövs bredare forskning kring hur terapeuter bäst bemöter patienters va-
rierade behov. Frågan behöver lyftas i utbildningar och tillåtas påverka upplägg och 
praktik. Även forskning kring den integrering av tekniker och förhållningssätt från 
olika metoder som tillämpas i verkligheten, men inte diskuteras i det öppna, fram-
står som önskvärd. Det handlar inte minst om att metoderna på teoretiskt plan oft-
ast är ömsesidigt uteslutande – hur blir det då i terapirummet när de blandas?  

Om goda terapier är mer kopplade till terapeuters handlag än specifik metod, be-
hövs fördjupade studier kring specifika och avgörande terapeutkaraktäristika. Den 
ökade videofilmning av sessioner ger möjlighet till det. Aspekter kring makt i terapi-
relationen förefaller ha getts en undanskymd roll i forskning och undervisning, vil-
ket är anmärkningsvärt, och behöver problematiseras. Som inte tillräckligt medve-
tandegjorda tillåts de verka i det fördolda: Alla vet att det att det är bra med god alli-
ans, gott samförstånd och lyhördhet från terapeutens sida, men att likställa det med 
att så också sker i praktiken är naivt, som föreliggande studie visade. Videofilmning 
och kvalitativ forskning som t.ex. diskursanalys kan belysa subtila skeenden i det 
stängda rummet. För att inte bli ensidigt polemisk behöver sådan forskning relatera 
till psykoterapi utifrån både det medicinska och det humanistiska paradigmet. 
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Bilaga 1 
Mejl som distribuerades via psykoterapeuterna till deras f.d. patienter:  
 
 
Hej! 
Jag heter Birgitta Bane, läser till Leg. Psykoterapeut vid St Lukas/Ersta Sköndal 
Högskola i Sthlm, och gör en studie om upplevelser av psykoterapi. Jag intervjuar 
därför ett antal personer som avslutat sin psykoterapi. Detta mejl är en inbjudan till 
Dig att delta, under förutsättning att Dina upplevelser stämmer in på följande: 

 
Du som reagerat på något knepigt med själva terapimetoden, dvs. 
något som var otillfredsställande eller problematiskt med metoden,  
sät te t  eller t ekniken  som terapeuten använde sig av. Det handlar om 
Din upplevelse av just den terapimetoden vid just det tillfället i Ditt 
liv. Du behöver inte kunna något om olika terapimetoder. Det är 
Dina helt egna upplevelser - direkta och mer långsiktiga - som är 
det väsentliga. 

 
Alla uppgifter och intervjusvar avkodas av mig och behandlas med full sekretess 
och full anonymitet. Namn och kontaktuppgifter raderas så snart intervjun är ge-
nomförd. Svar som citeras i studien kommer inte kunna kopplas till någon enskild 
person. Deltagandet är helt frivilligt, och kan alltid avbrytas.  
Din f.d. psykoterapeut förmedlar detta mejl till ett antal konfidenter, men kommer 
inte  ve ta v i lka som väl j er  at t  svara och inte . Du svarar direkt till mig, inte ge-
nom din f.d. psykoterapeut. Välkommen att delta! 
 
Svar (och ev. frågor) skickas till: bibane@tele2.se  
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Bilaga 2 
Exempel på terapeuternas förord till mejlinbjudan: 
 
 
Hej NN 
Hoppas allt är ok med dig! 
Jag skriver detta mail till dig för att jag har fått en förfrågan om att skicka nedanstå-
ende inbjudan till de som avslutat en kontakt hos mig de senaste åren. Det handlar 
om att bli intervjuad om dina upplevelser av samtalen. Som framgår nedan så är det 
förstås helt frivilligt och anonymt.  
 
Jag kommer inte veta vilka som ställer upp på intervju eller vad som sägs och det är 
därför viktigt att du INTE svarar på detta mail. Du kan kontakta Birgitta Bane di-
rekt på hennes mailadress nedan om du vill medverka. Om du inte vill eller kan 
medverka så kan du bara ignorera detta mail.  
Med vänlig hälsning 
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Bilaga 3 
Lapp som sattes upp på anslagstavlor på psykologiska institutionen vid två universi-
tet: 
 

Jag söker … 
 

Dig som gått i  
Affektfokuserad psykote-

rapi 
 

… för intervju kring Dina upplevelser av metod, 
sätt och teknik som terapeuten använde sig av 

 
 
Intervjuerna ingår i en studie om upplevelser av Affektfokuserande te-
rapimetoder, såsom ISTDP eller Affektfobi-terapi (tex. McCulloughs). Är 
Du osäker på vilken slags terapi Du gått i - kontakta mig så reder vi ut 
det! 
 
 
 
Välkommen! 
 
Birgitta Bane 
birgittabane@gmail.com  
 
073 734 11 24 
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Bilaga 4 
Intervjuguide: 
 
Inledande faktafrågor: Hur länge gick du i terapi? Låg det i linje med den ursprung-
liga överenskommelsen? Hur lång tid sedan avslut? 

 
1) Vill du berätta vad du upplevde som knepigt eller problematiskt med 

metoden, sättet eller tekniken, som terapeuten använde?  

2) Vilka var de positiva upplevelserna av metoden, sättet, tekniken i te-
rapin?  

3) Vad var din upplevelse av terapin som helhet; direkt efter avslut samt nu 
i dag? 

4) Tycker du att terapin hade god effekt, för det du sökte för? 

5) Skulle du önskat att något varit annorlunda med terapimetoden? Vad, i 
så fall? 

 


