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Sammanfattning/abstract 
 
Bakgrunden är att det finns få referenser inom forskningen på den terapeutiska 
relationen som explicit handlar om psykoterapeutens känslor i relationen. Syftet 
med denna studie är att förstå mera om psykoterapeutens känslor, vad som 
utlöser dem i terapirelationen och vilka risker och möjligheter som 
psykoterapeuterna upplever med känslorna i terapin. Metoden som valdes är en 
kvalitativ metod med en explorativ ansats. Deltagarna i studien är sex 
psykoterapeuter; fyra kvinnor och två män i åldrarna 50-65 år. Resultatet visar att 
psykoterapeuterna inte kopplar egna starka känslor i relationen till positiva 
behandlingsresultat i terapin. De uttrycker att man som psykoterapeut bör vara 
observant på sina känslor och att de bör hållas i bakgrunden i relationen. I de 
terapier som psykoterapeuterna refererar till i intervjuerna har 
behandlingsresultaten dock varit goda, patienterna har upplevts som genuina och 
psykoterapeuterna har känt sig omtyckta av patienten. Psykoterapeuterna kopplar 
dock inte ihop det positiva behandlingsresultatet och genuiniteten hos patienten i 
terapirelationen. Genuinitet även hos psykoterapeuten, både i självkännedom och 
kunskap, är viktiga faktorer för att kunna utföra det terapeutiska arbetet.  
 
Nyckelord: psykoterapeutens känslor, genuinitet, mental kirurgi  
 
There are few references in research on the therapeutic relationship that explicitly 
deals with the psychotherapist's emotions in the relationship. The purpose of this 
study is to understand more about the psychotherapist's emotions, what triggers 
them in the therapy relationship and the perceived risks and opportunities with 
their feelings.  A qualitative methodology with an explorative approach was used 
for this study. Participants in the study are six psychotherapists; four women and 
two men, aged 50-65 years. The result shows that psychotherapists do not 
connect strong feelings in relation to the positive outcome in therapy. They 
express that as a psychotherapist one should be observant of one´s feelings and 
that the feelings should be kept in the background of the relationship. In the 
therapies that participants refer to in the interviews, the results has been good, the 
patients have been perceived as genuine and the psychotherapists have felt 
genuinely liked by the patient. Participants do not connect positive treatment 
outcome and authenticity of the patient in the therapy relationship. Authenticity 
also among the psychotherapist, both self-knowledge and professional skills are 
important factors for the performance of the therapeutic work.  
 
Keywords: psychotherapist's emotions, genuineness, mental surgery 
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1 Inledning 
Det finns få referenser inom forskningen på den terapeutiska relationen som 
explicit handlar om psykoterapeutens känslor; vad som utlöser dessa och vilka 
risker och möjligheter känslorna kan ha i terapin. Terapirelationen och dess olika 
delar är dock ett aktuellt ämne att forska inom i den psykodynamiska teorin, men 
utifrån andra perspektiv än psykoterapeutens känslomässiga upplevelser. Exempel 
på närliggande forskning av terapeutens känslor inom terapirelationen kan hämtas 
från Gelso (2011) som har fördjupat sig i den verkliga delen av terapirelationen och 
har också utvecklat ett av de mätinstrument som används för att mäta denna del 
av relationen. Kolden, Klein, Wang & Austin (2011) har studerat betydelsen av 
psykoterapeutens genuinitet i terapirelationen.  
 
Vad är det hos patienten som utlöser starka känslor hos psykoterapeuten? Kan 
känslor hos psykoterapeuten vara utlösta av genuinitet hos patienten? Reflekterar 
psykoterapeuten över sina känslor utifrån den terapeutiska relationens olika delar? 
Ser psykodynamiska terapeuter några möjligheter med starka känslor i 
behandlingsarbetet? Freud (1912a) ansåg att man som analytiker skulle inta samma 
kliniska förhållningssätt som kirurgen hade till sina patienter och att egenterapi för 
analytikern var viktig för ökad självkännedom.    
 
Syftet med denna studie är att förstå mera om vad som utlöser psykoterapeutens 
känslor i terapirelationen och vilka risker och möjligheter psykoterapeuterna ser 
med känslorna i terapin.    
 

2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Känslor 
Nathanson (1992) skriver att han ställer tre frågor till sig själv: Vad är känslor? 
Varför måste människan ha så mycket av dem? Vad kan man använda dem till? I 
en del av sitt undersökande av känslor beskriver han att man kan förklara 
skillnaderna mellan affekterna och emotionerna som att om affekterna är biologi 
så kan man säga att emotionerna är biografi. Känslorna är enligt Nathanson den 
subjektiva upplevda delen i den emotionella processen – det medvetna tillståndet 
av en biologisk affekt, som har befruktats av erfarenheter från en emotion, och 
slutligen kan benämnas med ett ord som representerar upplevt fysiskt tillstånd av 
individen. 
 
Enligt Tomkins (1991) är affekterna en process som binder samman medvetet 
och omedvetet, psyke och soma, drift och handling samt tanke och handling. Det 
är en förstärkande funktion som han beskriver som att affekterna gör bra saker 
bättre, och dåliga saker sämre. Affekterna är automatiska reaktioner som bland 
annat innefattar olika ansiktsuttryck. Han identifierade ansiktsuttryck som 
avspeglar de nio bas-affekterna och delade in dessa i tre olika grupper; de positiva 
affekterna som är välbehag och intresse, en neutral affekt vilken är förvåning och 
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de negativa affekterna som är ilska, rädsla, ledsnad, avsmak, avsky och skam. 
Emotioner kan beskrivas som ett inre tillstånd som är skapat genom ett samspel 
av våra erfarenheter och affekter. Genom att vi upplever och lagrar nya 
erfarenheter knyts dessa till de olika affekterna genom den fysiska reaktion, som 
den biologiska affekten har till den aktuella erfarenheten. 
 
Ainsworth (1989) etablerade begreppet känslomässiga band och definierade fem 
kriterier för känslomässiga band mellan individer och ett sjätte för tillgivenhets- 
band. Kriterierna är att ett känslomässigt band är ihållande och inte övergående, 
en viss person som inte är utbytbar mot någon annan, en relation som är känslo-
mässigt betydande och att individen vill behålla närhet eller kontakt med den 
person som han eller hon har en tillgivenhet till. Individen känner även sorg eller 
ångest vid ofrivillig separation från personen. Ett verkligt tillgivenhetsband 
innehåller förutom de fem kriterierna att personen söker säkerhet och 
bekvämlighet i relationen.  

 
2.2 Överföring, motöverföring, arbetsalliansen, den verkliga 

realationen och det omedvetnas allians   
Greenson (1967) delade in terapirelationen i tre huvuddelar, överföring-motöverföring, 
arbetsalliansen och den verkliga relationen. Davanloo (1978) skriver om det omedvetnas 
terapeutiska allians och förklarar detta som en allians mellan psykoterapeutens och 
patientens omedvetna. För att kunna förstå vad som utlöser känslorna hos 
psykoterapeuten krävs en kunskap och förståelse av de ovan nämnda delarna i 
terapirelationen.  
 
Termen överföring förklaras av Sigrell (2000) som att känslor, förväntningar, 
hopp och rädsla som en gång riktade sig mot barndomens viktiga personer nu i 
terapisituationen riktar sig mot psykoterapeuten. Psykoterapeuten reagerar inte på 
samma sätt som andra människor gör utanför terapirummet och patienten kan 
därför fortsätta att utforska sina känslor tillsamman med terapeuten. Han menar 
att det även kan ses som ett försvar. Överföringen är ett exempel på förskjutning. 
Freud (1912b) skriver att man kan likna överföringen vid en kliché som man på 
hans tid använde för att trycka böcker. Bilden som skapades av tryckplattan  
kunde överföras på många papper. Han menar att inom varje människa finns en 
bestämd egenart om vilka kärleksvillkor hon ställer, vilka drifter hon tillfredsställer 
och vilka mål hon sätter upp. En del av dessa bilder och mål är kända för henne 
och en del är okända. De okända har förblivit otillfredsställda genom att de har 
stoppats i utvecklingen och på så sätt är omedvetna för henne.  
 
Davidsson (1989) delar upp överföringen i indirekt och direkt, där den indirekta 
har samma struktur som det äkta symptomet. Den direkta överföringen är 
(för)medveten och har formen av projektiva identifikationer. Han beskriver också 
överföring som ett interaktionellt fenomen och betraktar det som bilateralt.  
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Enligt Gelso & Hayes (2007) har motöverföringsbegreppets mest framstående 
definitioner varit; den klassiska, den totalitära, den komplementära och den relationella. 
Freud (1910) definierade den klassiska definitionen där motöverföring ses som 
terapeutens omedvetna och konfliktbaserade reaktion på patientens överföring. 
Olösta konflikter med ursprung i psykoterapeutens barndom utlöstes av 
patientens överföring och agerades ut av terapeuten.  
 
Den totalitära definitionen har sitt ursprung i 1950-talet. Enligt denna 
representerar alla psykoterapeutens reaktioner på patienten motöverföring. Alla 
reaktioner är viktiga, alla bör studeras och förstås, alla är placerade under den 
breda ramen för motöverföring. Denna definition tjänade till att legitimera 
begreppet motöverföring och ett sätt för psykoterapeuten att undersöka sig själv 
(Little, 1951).   
 
I den kompletterande definitionen ses psykoterapeutens reaktioner som ett 
komplement till patientens sätt att relatera. Det vill säga, patienten uppvisar vissa 
tryck på terapeuten. Den välfungerande psykoterapeuten agera inte ut sin reaktion 
på dessa trots att det är den typiska och förväntade reaktion från patienten, då 
detta sker i andra relationer (Levenson, 1995).  
 
Den senaste definitionen är relationsperspektivet som skapas ömsesidigt av patienten 
och psykoterapeuten. Behoven, olösta konflikter och beteenden hos båda tros 
bidra till manifestationen av motöverföringen i sessionen (Mitchell, 1993). 

 
Arbetsalliansen, enligt Bordin (1979), framhöll patientens och psykoterapeutens 
positiva samarbete mot en fiende vilken utgörs av patientens inre smärta och 
dennes problematiska beteende. Begreppet arbetsallians i denna definition bygger 
på psykoterapeutens och patientens samsyn och enighet kring tre huvud-
komponenter: uppgifterna -de terapeutiska interventionerna, målen- produkten av 
psykoterapin och personliga band och hur tillitsfull, accepterande och 
förtroendeingivande psykoterapeuten uppfattas. Horvath och Luborsky (1993) 
skriver att de positiva bevis som finns för sambandet mellan allians och 
behandlingsresultat bygger på mätningar som är gjorda tidigt i behandlingen Detta 
verkar bygga på vanligt förnuft. Om man inte kan komma till en gemensam 
förståelse om vilka problem som patienten upplever, vilken målsättning som finns 
och att man lyckas etablera en viss form av trygghet i relationen, är 
förutsättningarna dåliga för en lyckad behandling. De uppger att det finns delade 
uppfattningar inom forskningen om man kan definiera en arbetsallians fri från 
överföring från patientens historia. De anser också att man måste ta in 
överföringen av tidigare erfarenheter hos patienten samtidigt som man tillskriver 
arbetsalliansen som en distinkt del av den faktiska relationen i nuet med 
psykoterapeuten.  
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Greenson (1967) definierar den verkliga relationen i två delar; den första delen 
omfattar det genuina, som innebär att vara autentisk här och nu, att vara den man 
verkligen är och bejaka sina känslor för patienten och inte förställa sig till något 
annat. Den andra delen omfattar realism, som kan beskrivas som att uppleva och 
se den andre på ett fördelaktigt sätt, snarare än projicerade önskningar eller faror. 
Gelso (2011) beskriver den verkliga relationen som något som finns bredvid och är 
sammanblandad med arbetsalliansen och överföring-motöverföring i varje terapi. 
Det är den överföringsfria delen som måste finnas med i olika omfattning under 
timmarna, men även i fantasin hos psykoterapeuterna utanför terapirummet. 
Gelso har arbetat vidare på Greensons arbete och fördjupat sig på de två olika 
delarna, det genuina och det reella och har utvecklat ett sätt att mäta den verkliga 
relationen. Rogers (1957) definierar genuinitet hos psykoterapeuten i två delar. 
Den första delen är terapeutens personliga integration i relationen, att han eller hon är 
vänskaplig och sig själv på djupet och att detta är starkt förankrat genom 
självkännedom. Den andra är förmågan att kommunicera sin upplevelse av patienten 
till patienten på ett empatiskt sätt. Att göra detta kräver varsamhet, reflektion och 
gott omdöme hos terapeuten. Ändamålet med att kommunicera detta till patienten 
är inte att ventilera sina känslor eller vara självavslöjande, framförallt om 
känslorna kan påverka terapiarbetet negativt. Ett krav är att psykoterapeuten 
upplevs som genuin i sin kommunikation av patienten. Gelso (2011) ser 
genuiniteten som en moderator och menar att om patienten upplever att 
psykoterapeutens empati inte är genuin, så kommer patienten inte att ta in eller 
lyssna på empatin. Om psykoterapeuten däremot är genuin och visar empati eller 
positivt upplevande av patienten, kommer psykoterapeutens genuinitet att få 
speciell signifikans. Gelso beskriver vidare att realism innehåller att se den andre 
för vem den är, att uppfatta och se den andres personlighet. För att detta skall 
kunna ske måste den andre vara genuin. För att kunna vara genuin så krävs det att 
man blir uppfattad på ett realistiskt sätt av den andre. När båda dessa skeenden 
infaller kan den verkliga delen i relationen skapas. Detta skiljer ut sig från 
överföring, där bilden av den andre innehåller projektioner av konflikter från 
barndomen. I en god behandling kan överföringen ersättas med en verklig del i 
relationen. 
 

Det omedvetnas terapeutiska allians förklarar Davanloo (1978) som en allians 
mellan psykoterapeutens och patientens omedvetna. Alliansen etableras när 
motstånden är frånvarande. Han beskriver tillstånden som relativa, när motståndet 
är lågt är alliansen hög och tvärtom. 
 
 
2.3 Mätning av relationen 
Barrett-Lennard (1962) har utvecklat mätinstrumentet; The Barrett-Lennard 
Relationship Inventory, vilket anses vara det mest etablerade och validerade terapeut- 
och patient själv-skattande mätinstrument av kärnvillkoren i relationen inklusive 
genuinitet. Detta innehåller bland annat hur psykoterapeuten förhåller sig till att 
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berätta för sin patient om sina egna känslor och tankar om honom eller henne i 
terapin.  
 
För att kunna mäta den verkliga relationen har Gelso (2011) skapat två begrepp, 
magnitud och valence.  Magnitud mäter hur mycket av en verklig relation (hur 
mycket genuinitet och realism) det finns vid en given tid i relationen. Valence 
mäter hur mycket, på en positiv-negativ skala av genuinitet och realism som 
psykoterapeuten och patienten upplever av varandra i terapin.  
 
Mätningen görs från både psykoterapeut och patient och exempel på 
mätinstrument som mäter patientens upplevelse av den verkliga relationen 
är ”Real Relationship Inventory-Client version ” (RRI-C)(Kelley, Gelso, Fuertes, 
Marmarosh & Lanier 2010). För att mäta psykoterapeutens upplevelse av den 
verkliga relationen finns (Bilaga 3)” Real Relationship Inventory-Therapist Form ” (RRI-
T)(Kelley, et al., 2005). 

 
3 Tidigare forskning 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
Sökord: psykoterapeutens känslor, psychotherapist's emotions, working alliance, 
emotional bonds, känslomässiga band, anknytning, attachment, terapeutens 
personlighet, arbetsallians, den verkliga relationen, the real relationship 
 
Databaser: APA PsycNET, Luvisa, LUBsearch, www.uppsatser.se, 
www.tandfonline.com, www.openlibrary.org 
 
3.1.1 Att mäta relationens betydelse    
Då tidigare forskningen som kan relateras till studiens syfte inte har funnits 
tillgängliga i de sökningar som gjorts har sökningen inriktats på de närliggande 
områdena relationens betydelse inom arbetsalliansen, den verkliga relationen och 
genuinitetens betydelse i relationen.  

  
3.1.2 Mätning av arbetsalliansen    
I en studie gjord av Baldwin, Wampold och Imel (2007) på 331 patienter och 80 
psykoterapeuter på arbetsalliansens betydelse i terapin, fann att man att 
terapeutvärde, men inte patientvärde, var relaterad till symtomförbättring hos 
patienten. Högre psykoterapeutvärde (M) på patienternas skattning av kvaliteten i 
arbetsalliansen var relaterad till positiv symptomförändring hos patienten. De 
terapeuter som hade högre positiva värde på sina patienters upplevelse av 
alliansen visade också större positiva symptomförändringar hos patienterna.  
 
Horvath och Symonds (1991) använde metaanalytisk teknik för att syntetisera den 
kvantitativa forskningen som länkar relationen mellan allians och utfall. På 
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grundval av de 24 studierna som inkluderades fann de en genomsnittlig 
effektstorlek (ES), som länkade kvaliteten i allians till utfall i terapin.  
 
Enligt Horvath et al., (1993) sammanfattande bedömning finns det en positiv 
relation mellan allians och utfall i terapin. Allians tidigt i terapin har den största 
betydelsen för utfallet. De största svårigheterna uppstår i mellanfasen i terapin, här 
ställs terapeutens förmåga att kunna hantera patientens dysfunktionella 
relationsmönster på sin spets.  
 
3.1.3 Mätning av den verkliga relationen 
I en studie av Kivlighan et al. (2015) deltog 12 terapeuter och 32 patienter. 
Mätinstrumenten som användes var Real Relationship Inventory-Client version 
(RRI-C)(Kelley et al., 2010) för att uppskatta patientens upplevelse av styrkan i 
den verkliga relationen. För att mäta terapeutens upplevelse av styrkan i den 
verkliga relationen användes The Real Relationship Inventory-Therapist 
Form(RRI-T)(Kelley et al., 2005).  
 

3.1.3.1 Patientens skattning av den verkliga relationen  
Resultatet i undersökningen av Kivlighan et al. (2015), visade att det fanns en 
betydande terapeuteffekt för patienternas skattning av den verkliga relationens 
styrka och patientens skattade behandlingsresultat. Terapeuter vars patienter 
skattade högre i genomsnitt för den verkliga relationen, skattade också högre 
värde för de terapeutiska framstegen i behandlingen. Effektstorleken för 
förhållandet mellan terapeutskattade värde av patienterna av den verkliga 
relationen och patientskattade framsteg är d = 1,36, vilket anses vara en stor 
effekt. Det fanns även en betydande terapeuteffekt för patienternas skattningar av 
den verkliga relationen och psykoterapeuternas egna skattningar av terapins 
framsteg. De patienter som skattade sina terapeuter högre för den verkliga 
relationen, skattades också högre av psykoterapeuten för terapeutiska framsteg. 
Effektstorleken för psykoterapeutskattade framsteg var 0,97, vilket är en stor 
effekt.  

3.1.3.2 Terapeutens skattning av den verkliga relationen 
Effektstorleken i studien av Kivlighan et al. (2015) för relationen terapeutskattad 
verklig relation och patientskattade behandlingsresultat var 1,47, vilket anses vara 
en hög effekt.  De patienter som psykoterapeuten upplevde en stark verklig 
relation med upplevde också bättre behandlingsresultat i terapin. Effektstorleken 
för patientens skattning av psykoterapeuten och psykoterapeutens skattningar av 
den verkliga relationen var 3.68, vilket anses vara en stor effekt. Det bör dock 
tilläggas att det var liten variation i patienternas skattningar (SD = 0,07). Det 
framkom också en signifikant negativ effekt i terapeutskattad styrka i den verkliga 
relationen och terapeutskattad behandlingseffekt. Terapeuter som skattade högre 
för den verkliga relationen med sina patienter skattade sina behandlingsresultat 
lägre. Studien visar också att vem som skattar den verkliga relationen är viktigt. 
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Terapeutens och patientens skattningar av den verkliga relationen hade motsatt 
relation till behandlingsresultatet. De terapeuter som skattade sig själva som 
generellt bättre på att skapa starkare verkliga relationer jämfört med sina kollegor, 
tenderade att ha sämre behandlingsresultat.  
 
3.1.4 Mätning av terapeutens genuinitet  
I en metastudie gjord av Kolden et al., (2011) innehållande 16 studier med totalt 
863 deltagare, om hur genuinitet hos psykoterapeuten påverkar utfallet i terapin, 
fick man ett totalt ES värde på d = 0,24. Effektstorleken betraktas som liten till 
medium och svarar för cirka sex procent av behandlingsutfallet. Detta kan ses 
som stöd för att genuinitet hos psykoterapeuten bidrar till den terapeutiska 
relationen.    
 

4 Frågeställningar 
1. Vad för slags olika känslor kan du uppleva för dina patienter? 
2. Vad kan utlösa dessa känslor hos dig? 
3. Vilka risker och möjligheter kan det finnas med dessa känslor för terapin?  
 
5 Metod 
5.1 Undersökningsdeltagare 
Urvalet består av sex psykoterapeuter; fyra kvinnor och två män i åldrarna 50-65 
år. Samtliga bedriver psykodynamiskt inriktad terapi i etablerade verksamheter i 
Lund och Malmö. Deltagarna har följande utbildning; en är Leg. Psykoterapeut, 
en är Leg. Psykolog/Leg. Psykoterapeut/Psykoanalytiker och fyra är Leg. 
Psykolog/Leg. Psykoterapeut/Handledare. Alla har minst tio års erfarenhet av att 
arbeta psykodynamiskt med terapier. Psykoterapeuterna i studien är rekryterade 
genom Riksföreningen Psykoterapi Centrums register samt kontakter inom S:t 
Lukas i Skåne. Terapeuterna deltog frivilligt och utan någon ersättning. 

 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
Enligt Kvale och Brinkmann (2010) är hermeneutik en form av tolkning som går 
ut på att skapa förståelse för den mening, innebörd och de värderingar som finns i 
en text eller annat sätt att uttrycka något. Man tar stor hänsyn till den bakgrund 
och det sammanhang som det tolkade har sin förankring i. En hermeneutisk 
tolkning ger oss en förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess 
mänskliga, historiska, sociala, ekonomiska eller konstnärliga sammanhang. Därför 
är en explorativ kvalitativ deskriptive studie med halvstrukturerade intervjuer 
lämplig för ökad förståelse inom området då det som ska undersökas avser 
verkliga upplevelser, relationer och berättelser. En sådan intervju söker erhålla 
beskrivningar av intervjupersonens värld utifrån en tolkning av innebörden hos de 
beskrivna fenomenen.  
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All vetenskaplig forskning bör vara föremål för vetenskaplig granskning. 
Granskningen har sina utgångspunkter i bedömningar av studiens reliabilitet och 
validitet (Kvale och Brinkmann, 2010).  
 
Validitet innebär att kravet på ett forskningsmaterial ska vara relevant för 
problemställningen. Inom samhällsvetenskapen betyder validitet om en metod är 
meningsfull och relevant för undersökningen, dvs. med vilken säkerhet metoden 
mäter det som det är avsett att mäta (Kvale & Brinkmann, 2010).  
 
I studien skulle områdena täckas av en intervjuguide som använde öppna 
frågeställningar. Intervjuerna präglades av en öppen dialog där psykoterapeuterna 
tänkte och reflekterade högt runt de ställda frågorna. Studien genomfördes med 
hjälp av halvstrukturerade intervjuer, baserade på en intervjuguide (Bilaga1). Detta 
ger möjlighet för forskaren att undersöka de aktuella frågorna på ett fritt sätt 
samtidigt som guiden ger möjlighet att återkomma till frågorna under intervjun för 
att få det djup i svaren som önskas. När önskad förståelse hos intervjuaren är 
uppnådd kan svaren sammanfattas för psykoterapeuten för att bekräfta att 
intervjuaren förstått psykoterapeutens svar och nästa fråga kan ställas. Genom 
detta förfarande kan validiteten säkerställas i studien. 
 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten av en mätning, hur väl mätinstrumentet 
mäter det som man avser att mäta, oberoende av vem som utför mätningen 
(Kvale & Brinkmann, 2010). I en kvalitativ studie som denna har begreppet 
applicerats genom att författaren strävat efter att redovisa, beskriva, analysera, 
tolka och diskutera på ett tillförlitligt sätt utifrån det material som samlats in under 
intervjuerna och genom detta undvika att slumpfaktorer påverkar resultatet. 
 
 
5.3 Bearbetningsmetoder 

Analysmetoden som användes är induktiv temaanalys basmetod. Enligt Langemar 
(2008) innebär en temaanalys i korthet att strukturera insamlad data till olika 
teman. Dessa teman kan antingen vara bestämda i förväg (deduktiv/teoristyrd 
analys), eller arbetas fram utifrån insamlad data (induktiv/empiristyrd analys).  
 
En induktiv ansats valdes, och temana arbetades alltså fram utifrån intervjuerna, 
istället för att data placerades in i förutbestämde teman. Valet gjordes för att i så 
liten grad som möjligt låta förförståelsen styra insamlingen av materialet, och för 
att underlätta att analysen av data utförts så förutsättningslöst som möjligt.  

Analysarbetet började med att transkribera de inspelade intervjuerna så exakt som 
möjligt och målet var att återge intervjupersonernas uttal, talspråkliga 
formuleringar och passeringar precis som de lät i inspelningarna. Därefter lästes 
allt material vertikalt, vilket innebär att hela texten lästes ett flertal gånger för att få 
en känsla för helheten. Efter detta lästes materialet horisontellt, vilket innebär att 



  

9 (25) 
 

 

 

meningar och fraser som var relaterade till frågeställningarna markerades och 
plockades ut. Materialet grupperades i teman som bearbetades ett åt gången. Från 
de tema som skapats söktes relevanta underteman och materialet lästes 
horisontellt ett flertal gånger igen. Avslutningsvis sammanställdes materialet i tema 
och undertema med citat som illustrerar respektive tema.  
 

5.4 Genomförande 
Efter att intervjuguiden sammanställts gjordes en pilotintervju för att se huruvida 
frågorna var tillräckligt omfattande för att kunna uppfylla studiens syfte och svara 
på dess frågeställningar. Resultatet från provintervjun medförde att fråge-
ställningar och intervjufrågorna justerades inför de kommande intervjuerna. 
Materialet från provintervjun är exkluderat i studien. 

Inför intervjuerna kontaktades psykoterapeuterna först via ett mail som kort 
informerade om studien. Efter 3-5 dagar följdes detta upp med ett telefonsamtal 
där studien beskrevs mera ingående. För de psykoterapeuter som svarat ja till att 
delta skickades ett bekräftelsemail med tid och plats för intervjun samt skriftlig 
information om studien. 

Samtliga intervjuer genomfördes under tiden februari till och med maj 2015. 
Intervjuerna utfördes på psykoterapeuternas arbetsplatser, i deras 
behandlingsrum, och pågick 60 – 85 minuter. De spelades in på två ljudupptagare, 
en bandspelare och en smartphone, för att undvika eventuella tekniska problem. 
Allt material raderades efter det att transkriberingen var gjord. Efter information 
rörande undersökningens syfte, konfidentialitet och sekretess fick 
undersökningsdeltagarna berätta om de erfarenheter de haft som har koppling till 
sina känslor för patienten. Intresset från psykoterapeuterna under intervjun var 
mycket stort. De fann frågeställningarna mycket intressanta och samtidigt svåra att 
förstå.  

 

5.5 Forskningsetiska frågeställningar 
Enligt Langemar (2008) innebär forskningskravet att allmänheten har rätt att 
förvänta sig att forskning bedrivs som är till nytta för samhället.  
 
Studien har bedrivits med övervägande och utgångspunkt från de etiska riktlinjer 
som utarbetats av Vetenskapsrådet (2011) och följer Individskyddslagen och de 
fyra huvudkraven som ingår i individskyddslagen, informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Etikprövningslagen (SFS 2003:460) exkluderar forskning som görs inom ramen 
för högskoleutbildningar och behöver därför inte tillämpas på denna forskning.  
 
Ett informationsbrev (Bilaga 2) sändes ut till psykoterapeuterna innan intervjun  
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samt delades även ut vid intervjun. Informationsbrevet innehåller 
forskningsuppgiftens syfte, samtyckeskravet som innebar att psykoterapeuterna 
var frivilligt, konfidentialitets-kravet som säkerställer hanteringen av data och 
nyttjandekravet att materialet endast kommer att användas för uppsats. 
Psykoterapeuterna informerades om att de kommer att få ta del av studiens 
resultat. Ett exemplar av uppsatsen kommer att skickas till dem. 
 
6 Resultat  
Efter analys av materialet framväxte tre huvudteman med underteman:  
 
6.1 Speciellt starka känslor; tycka mycket om, attraktion, oro, avsmak och svår- 
definierat att skilja ut sina känslor.   
6.2 Genuinitet i relationen; patientens genuinitet och patientens värme. 
6.3 Risker och möjligheter; risk för idealisering, risk för passivitet och eventuella 
möjligheter i terapin.   
 
6.1 Speciellt starka känslor 
Många olika typer av känslor kunde kännas vilka samtidigt kunde vara svåra att 
skilja ut. De olika känslor som upplevts för patienten relaterades oftast till en 
speciell patient, där speciellt starka känslor uppträtt i terapin.   
 

6.1.1 Tycka mycket om   
Psykoterapeuterna beskrev positiva känslor och förklarade att de känt en värme 
inom sig, en speciell typ av personlig upplevelse hos dem som patienten skapat. 
Under intervjuerna visade psykoterapeuterna värme och glädje när de berättade 
om just dessa patienter.  De uttryckte starka varma känslor som innehöll uttryck 
om att det tyckte mycket om patienten och att de blev mycket berörda av de 
patienter som de tänkte på när de svarade på frågorna.  
 
 

Och den är, jag tänker på den andra patienten som har berört mig, tror jag 
personligen … äh väldigt mycket och äh, jag vet inte riktigt vad jag vill kalla det för. 
Öh, för känslan för det var inte, äh, det var inte förälskelse och det var inte 
attraktion, men det var, och jag vet inte om det var renodlat sympati, men jag kom att 
tycka om henne. Väldigt mycket. Jag tyckte om vårt arbete. 
 
Ja kärlek, jag vet inte vad jag ska kalla det för annars, jag menar, en sån känsla 
som man kan känna för vem som helst, för ett barn, för en man, eller, en kollega i ett 
ögonblick, man kan känna något för en person som gör ett avtryck i mig … 
 
Om jag tar den här som jag har i tankarna, jag har ju tänket på henne flera gånger, 
inte så jätte ofta men då och då och tänkt o vilken fin människa hon är, verkligen. 
Alltså någonting och sen bara släpper jag det, och sen när jag fick den här varma 
känslan. 
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Ja, och då kan jag ju känna varmt för någon, alltså någon som i stunden säger något, 
alltså jag kan uppleva en stark värme, någonting i personligheten, någonting som hon 
eller han funderar över, någonting om hur hon eller han har klarat livet … 
 
Och vad han väckte hos mig, alltså det var en sorts, det var inte förälskelse, men det 
var en sorts, ja i så fall förälskelse i hur det hade varit för mig när jag var i hans 
ålder och vilka möjligheter har jag haft och vad har jag varit upptagen av … 

 
6.1.2 Attraktion  
Psykoterapeuterna berättade att det känt stark attraktion till patienten och att de 
även kunnat uppleva dessa känslor som behagliga.  
 
 

Ja, ja, förälskelse tror jag inte att jag har känt av, men däremot attraktion, definitivt. 
 
Attraktion jaa. Äh, mm, så den finns ju, äh, den dyker ju upp. Alltså, det kan ju 
både vara rent erotiskt får man väl kalla det då. Jag vet inte om man ska kalla det 
sexuellt, jag menar som har med signaler, utseende och så, kropp, att göra. Och en 
känsla av, eller känslor kring, något lockande, lust kan vi kalla det. Men som jag 
kan tycka är rätt behagligt, som jag kan sitta och känna är en slags hjälp. 

 
6.1.3 Oro  
Det framkom även psykoterapeuterna oroade sig mera utanför terapin för de 
patienter som de upplevt starka positiva känslor för. Patienterna fanns mera 
närvarande med terapeuterna utanför terapin och de kommer fram inom 
psykoterapeuten i olika situationer. Flera av psykoterapeuterna nämnde att de känt 
en viss oro för patienten.   
 
 

Hm, alltså det där är ju knepigt, för det kan man ju verkligen undra va? Alltså 
vissa tänker man ju inte nästan alls på utanför när man möts. Medan andra kan 
man ju komma på sig med att man kommer att tänka på. Äh, jag tänker att det är 
mer associationsbanan som man befinner sig i , när man håller på med något, ofta 
någon helt annanstans än på jobbet tänker jag. Man kanske går hemma och håller 
på med någonting och så upptäcker man, eller så kommer man att tänka på någon 
känsla man kan ha då kring, äh, alltså, jag försöker vara konkret här nu då. 
Ibland är det väl oro, nämen hur blev det där egentligen? Alltså vårt samtal. 
 
Men det var inte riktigt det jag tänkte på hur det dyker upp så där och så kan man 
plötsligt tänka på någon en stund, det sveper förbi sådär liksom. Men då det ofta med 
en känsla av värme, sen kan det ju vara oro också i och för sig. Men oftast är med 
nog med mer någon värme och tillgivenhet, någon sådant, man kommer att tänka på. 
 
Om jag tänker på personen utanför terapisituationen, om det dyker upp och jag 
undrar, det är nog mer en slags oro, omtanke eller, mmm, nyfikenhet. 
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6.1.4 Avsmak 
Det framkom även att psykoterapeuterna upplevt känslor som avsmak och att 
dessa skapat direkta problem i terapin. De resonerade om detta och separerade 
dessa känslor från sina motöverföringskänslor. Psykoterapeuterna berättade att de 
inte orkar med patienten. De upplevde värderingar och agerande som de inte 
kunde acceptera och en terapi avslutades också av psykoterapeuten på grund av 
detta.  
 
 

Med dem, det är kanske, jag kanske inte vill ha dem, och det är naturligtvis 
förfärligt, det kanske finns någon annan som hade velat, orkat kunnat. 
 
Eller missnöjd eller känner avsmak för min klient som inte alls handlar om 
överföring och motöverföring utan handlar om mig. En splitt. 
 
Men honom hade jag svårt för det ska jag säga, att det var väldigt svårt, och det 
slutade i en o- vänhet, han satt ju bara och provocerade mig. Och jag kunde inte hålla 
det där så jag sa nu går du ut om du inte vill vara här. Alltså detta hade ju pågått 
länge och han satt och skällde på invandrare och det kan väl folk göra. Det är svårt 
att förklara men han var svår, han kom med förtäckta hot, inte farlig hot, men han 
visste var jag bodde. Han sa att han skulle nog flytta dit. Han var oerhört obehaglig. 

 
6.1.5 Svårdefinierat att skilja ut sina känslor  
Psykoterapeuterna uttrycker att det ibland är svårt att skilja ut sina känslor och vad 
som utlöst dem. De nämner känslor som utlöses av överföring från patienten i en 
kombination med känslor som kan kallas privata. I sitt reflekterande använder de 
inte de idag aktuella teorierna om relationens olika delar. De uppger dock att det 
är ett kontinuerligt arbete i handledning och egenterapi, men att man aldrig förstår 
helt och hållit.  
 
 

Jag tänker så här att i förhållande till överföring/motöverföring så är det ju mitt jobb 
att försöka klura ut för mig själv vad är en känsla som handlar om motöverföring 
som landar på mig och vad är privat, vad blir jag glad över eller förtjust eller missnöjd 
eller känner avsmak för min klient som inte alls handlar om överföring och 
motöverföring utan handlar om mig. En splitt. 
 
De kommer kanske mest in i mig, de kommer in som en svåridentifierad komponent 
i den bilden som växer fram hos mig för min patient. Vissa av dessa känslor är jag 
helt på det klara med att de är mina egna som inte handlar om klienten utan om 
mig. Men sen finns det ju de andra delarna som man måste jobba med både i terapin 
och med mig själv för att förstå vad är vad och här tror jag att man kan gå vilse. Jag 
tror känslorna vi har, kan vi med hur mycket reflektion och handledning försöka 
förstå, och hur mycket än vi försöker spegla känsloregister, så tror jag att det är svårt, 
det är jättesvårt att alltid veta vilket som är vad.  
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Det är ju så klart ... äh, det är ju så klart lättare tycker jag att, om jag vet med mig, 
med en klient som jag har mött ett tag att jag plötsligt får en strak känsla av rädsla 
eller av oro, ångest, skräck olika varianter, som jag inte brukar ha så tänker jag att 
då vet jag ju att den känslan sannolikt hör till motöverföring/överföring. Med den 
andra känsla jag har kan ju vara en enorm sympati till exempel för min klients 
kämpande för det som den håller på med. Där jag inte alls tänker att det har med 
klienten att göra utan har med min idé om vad vi håller på med att göra. Det är 
sympati eller jag kan känna motsatsen till det, aversion, där jag känner vanmakt 
eller ilska, genans, förtjusning hm … ja det är svårt.  

 
 
6.2 Genuinitet i relationen 
Patientens genuinitet i relationen och att de som terapeuter känt sig omtyckta av 
patienten, hade betydelse för de känslor som utlösts för patienten.  
 
6.2.1 Patientens genuinitet  
Psykoterapeuterna uttryckte att de påverkades av upplevelsen av hur genuin deras 
patient varit i terapin. De beskriver genuinitet hos patienten som att de menade 
allvar och att de också försökte att nå fram med sina känslor i terapin.  
Psykoterapeuter refererade till patienter som de upplevt genuina när de svarade på 
frågorna i studien.  
 

Och sen när jag fick den här varma känslan så tänker jag jamen jag kanske hade, 
jag (hon) kanske är genuint intresserad av att förmedla en känsla av kärlek. 
 
Jamen att sådär, att jag kan ju tänka att hon verkligen är så genuin i detta som jag 
uppfattar, det finns en sån värme i den här personen som inte kommer till sin rätt i 
alla situationer, det finns verkligen det och den kommer fram mer o mer, och så 
plötsligt kommer det en sådan känsla som hon kan förmedla, och det är det ju, då är 
det en styrka som den personen har. 
 
Och om det var en förståelse, eller en genuin förståelse eller om det var en reell 
förståelse eller om det var en personlig förståelse, det vete fan, jag tycker alltså, under 
tiden också, jag var inte bekymrad, för hon var nämligen genuin i sitt sökande. 
 
Men äh, det genuina eller det äh, djupt empatiska i detta, som jag förstår det så ger 
det möjligheter till fördjupad kontakt. Och därför är det gott. Men det är ju så viktigt 
att ta hand om det för exempelvis i det här med den här kvinnliga patienten så fanns 
där ju inslag kring, det tillhör ju också den personliga sfären när det kommer frågor 
om terapeutens privata liv. 
  
Och det är ju inte manipulerat, det är ju en direktupplevelse som jag har av den 
personen.  Så det är ju någonting i ögonblicket och det är äkta … 
 
Och hon visade tydligt hur hon tyckte om mig. 
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6.2.2 Patientens värme   
Psykoterapeuterna berättar att de upplevt en speciell värme hos patienten. Denna 
värme från patienten utlöser något inom psykoterapeuten som berör dem på ett 
djupare plan.  
 
 

Jag sitter med en person, som sitter o pratar och är i sina känslor och jag lyssnar och 
är liksom med i samtalet, relaterar … och då så drabbas jag av denna varma känsla 
som jag inte på något sätt intellektualiserar, utan bara kan känna, det är bara 
någonting som drabbar mig, jag vet inte vad det är, har ingen aning, det är bara en 
känsla … Och jag kan inte relatera det till att känna igen mig … 
 
Ja, och då kan jag ju känna varmt för någon, alltså någon som i stunden säger något, 
alltså jag kan uppleva en stark värme, någonting i personligheten, någonting som hon 
eller han funderar över, någonting om hur hon eller han har klarat livet … 
 
I det ögonblicket, sen är jag ju terapeut och vi fortsätter ju, men jag har ju haft en 
upplevelse med den här människan som har påverkat min känsla, min 
sinnesstämning för ett ögonblick. 

 

6.3 Risker och möjligheter  
Riskerna delades upp i idealisering och passivitet. Frågan om vilka möjligheter 
som psykoterapeuterna upplever med sina känslor för patienten i terapin kunde 
dock inte besvaras. Psykoterapeuterna hade inte explicit funderat på vilka 
möjligheter som kan vara förknippade med denna typ av känslor och kunde 
därför inte svara på frågan.  

 

6.3.1 Risk för idealisering  
Psykoterapeuterna upplevde att det kunde finnas en risk i alltför starka varma 
känslor för patienten. De uttrycker att när sessionen blir för mysig och att det 
känns för behagligt kan både psykoterapeuten och patienten vilja stanna i detta 
sköna och mysiga. De uppger också en risk för idealisering.  

 

Ja just det, jag vet inte jag tror att det är mer, det är ju nog mera med begreppet vad 
det inrymmer. Ja, alltså, det där som du sa det är ju en risk. Då kanske jag mera 
skulle tänka på att det är en ömsesidig idealisering, kanske jag skulle säga. Man 
kan ju känna en sympati med att jobba, man kan kanske kalla det terapeutisk 
allians eller sympati, jag vet inte. Man kan ju jobba ändå. När du pratar om faran 
då är det som om den här sympatin har övergått i någon ömsesidig idealisering där 
man inte vill beröra något som har svårare bottnar så att relationen förändras, för det 
gör den ju då om man kommer djupare ner. Då undviker man detta och jobbar 



  

15 
(25) 

 

 

kanske med vissa känslor, inte det man skulle behöva kanske, den risken är väldigt 
stor. Det tror jag händer i alla terapier med olika personer.  

 
Psykoterapeuterna beskriver att de upplevde en känsla av att allt blir så skönt och 
mysigt. De uttrycker det också som att de blir räddaren och super-terapeuten.  

 
Ja för varmt, oh vad vi har det bra här, det blir mysigt. Det kan vara välbehövligt, 
det kan vara något som patienten söker och som behövs, man vill vara där och inte i 
det obehagliga… 
 

Det kan säker bli för mysigt, jag måste tänka på någon mysig typ då, jo men, jo det 
kan absolut, absolut, visst det finns en annan klient som använder detta begrepp i ett 
helt annat sammanhang, jag knycker hennes begrepp, hon kallar det att man går i 
honungs-fälla, visst sjutton kan man gå i honungs-fälla. Där det blir för mysigt, där 
man liksom blir, man blir den liksom ställföreträdande, klargöraren eller räddaren, 
eller super-terapeuten. 

 
 
6.3.2 Risk för passivitet  
Psykoterapeuterna upplevde att det finns en risk för passivitet i terapin om man 
som terapeut upplever för mycket varma känslor för sin patient. Terapin kan 
stanna upp och till och med upplevas som tråkig. Det finns också risk för att man 
undviker att arbeta med vissa känslor som man skulle behöva göra för att komma 
framåt i terapin. Psykoterapeuten blir för sympatisk och håller med patienten och 
på så sätt undviker man svårare känslor i terapin.  
 
 

Då undviker man detta och jobbar kanske med vissa känslor, inte det man skulle 
behöva kanske, den risken är väldigt stor. Det tror jag händer i alla terapier med 
olika personer. 

 
Jag vill ju också säga det är med risken med för mycket sympati att man märker ju 
när det blir tråkigt. Till sist så blir det tråkigt i terapin, det händer ju inget det blir 
en evighetsterapi.  
 
Där kan man ju bli lite så där att man blir lite för dämpad, lite för försiktig eller nåt 
sånt där,  för att jag blir rädd att avslöja någonting, som kanske är lite pinsamt och 
svårt att sätta ord på va. 

 

6.3.3  Möjligheter 
Psykoterapeuterna hade inte tänkt på vilka möjligheter som deras känslor kan 
skapa och hade därför svårt att explicit uttala sig om det. De hade funderat över 
riskerna men inte vilka möjligheter det finns med denna typ av känslor hos dem 
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för sin patient. Det framkom dock i intervjuerna att de såg varma känslor och 
genuinitet hos patienten som positiva delar i en bra terapi. De patienter som de 
tänkte på när de svarade på frågorna, hade alla utlöst starka känslor hos dem. De 
hade också en positiv känsla i sin berättelse och berättade att resultatet av terapin 
varit bra. De har inte kopplat sina känslor till behandlingsresultat och kunde 
därför inte svara på frågan om vilka möjligheter som de såg med denna typ av 
känslor hos dem i terapin.  
 
7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion  
Denna studie av explorativ deskriptiv karaktär har till syfte att beskriva 
psykoterapeuternas olika känslor som de upplevt i sina terapier. Då både 
intervjuaren och psykoterapeuterna är utbildade psykodynamiska terapeuter med 
kunskap och erfarenhet inom ämnet för studien, får förförståelsen betraktas som 
likvärdig inför frågeställningarna. Genom att psykoterapeuterna berättat fritt från 
terapier där de upplevt mycket känslor har intervjuaren kunnat upprätthålla 
målsättningen att vara objektiv i intervjusituationen och att förstå 
psykoterapeuterna utifrån deras perspektiv.  
 
Urvalet av psykoterapeuter täckte en representation av både manlig och kvinnliga 
psykoterapeuter från privata och institutionella verksamheter. Psykoterapeuterna 
hade mångårig erfarenhet av långa terapier med patienter med skiftande 
problematik och diagnos. Ett alternativ hade varit att även ta med nyutbildade 
psykoterapeuter för att få en förståelse om deras syn på studiens frågeställningar 
och genom detta skapa en större bredd i urvalet av psykoterapeuter.   
 
Intervjupersonerna var mycket positiva och intresserade av frågorna som ställdes i 
intervjun och frågorna besvarades på ett grundligt sätt av psykoterapeuterna. 
Frågorna som ställdes var öppna för att stimulera intervjupersonerna till att 
berätta fritt om sina upplevelser. Psykoterapeuterna visade på ett starkt 
engagemang och refererade till unika patienter när de svarade på frågorna i 
intervjun, vilket styrker validiteten i studien. Intervjuerna hade för avsikt att fånga 
så många olika känsloupplevelser hos psykoterapeuterna som möjligt, vilket 
uppfylldes. Då varje intervjutillfälle är ett möte och samtal mellan två personer är 
det svårt vid denna typ av intervju att uppnå att alla intervjuerna blir identiskt lika. 
Studien omfattar intervjuer med sex psykoterapeuter och kan därför inte relateras 
mot en större population.  
 
Författaren har försökt att hålla sitt personliga intresse, behov och sina 
önskningar neutrala.  Det är dock troligt att vissa påverkan finns på hur svaren 
uppfattats, tolkats och analyserats i studien.  
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7.2 Resultatdiskussion 
Psykoterapeuterna uttrycker vissa svårigheter att härleda och förstå vad som utlöst 
känslorna i terapin. Psykoterapeuterna ser inga möjligheter med starka känslor i 
terapin, de är dock observanta på vilka risker det finns med starka känslor i 
terapin. Resultatet visar också att psykoterapeuterna inte kopplar starka känslor i 
relationen till positiva behandlingsresultat i terapin. I de terapier som 
psykoterapeuterna refererade till i intervjuerna upplevde majoriteten av 
psykoterapeuterna att behandlingsresultaten varit goda, att patienterna har 
upplevts som genuina och att de känt sig omtyckta av patienten. 
Psykoterapeuterna kopplar dock inte ihop det positiva behandlingsresultatet och 
genuiniteten hos patienten i terapirelationen.  
 
7.2.1 Vad hos patienten utlöser känslan hos terapeuten? 
Psykoterapeuterna uttrycker att det ibland är svårt att skilja ut sina känslor och vad 
som utlöst dem. De nämner känslor som utlöses av överföring från patienten i en 
kombination med känslor som en psykoterapeut kallar privata. En av 
psykoterapeuterna beskriver hur känslorna uppstår; ”De kommer kanske mest in i 
mig, de kommer in som en svåridentifierad komponent i den bilden som växer 
fram hos mig för min patient”.  
 
Hur kan man som terapeut förstå sina känslor och vad som utlöser dem? Enligt 
flera författare, exempelvis Davidsson (1989) och Sigrell (2000), utlöser patientens 
överföring känslor hos terapeuten. Enligt Mitchell (1993) kan vissa av terapeutens 
känslor utlösas i samspel med patienten i motöverföringen. Här är terapeutens 
bidrag påtagligt och omedvetet. Behoven, olösta konflikter och beteenden hos 
båda tros bidra till känslorna. I begreppet arbetsallians (Brodin, 1979) kan vissa av 
terapeutens känslor utlösas av samsyn och enighet kring tre huvudkomponenter i 
alliansen. Ainsworth (1989) etablerade begreppet känslomässiga band i relationer, 
och menar att detta kan uppstå mellan patienten och terapeuten. Davanloo (1978) 
skriver om det omedvetnas terapeutiska allians och förklarar detta som en allians 
som skaps mellan psykoterapeutens och patientens omedvetna.  
 
Studien visar att psykoterapeuterna inte explicit använder sig av teorier om 
relationens olika delar och vilka känslor som dessa kan utlösa, när de reflekterar 
kring frågorna om sina känslor i intervjuerna.  
 
7.2.2 Patientens genuinitet i relationen  
Resultatet visar att psykoterapeuterna inte är vana att tänka i relationens olika 
delar och att begreppet den verkliga relationen är ibland svårt att förstå. Det 
framkom i svaren, trots svårigheterna att skilja ut och förstå vad som utlöst 
psykoterapeuternas känslor, att patientens genuinitet i relationen och att de som 
terapeuter känner sig omtyckta av patienten, har betydelse för de känslor som de 
upplever för patienten. I dessa terapier upplever psykoterapeuterna att 
behandlingsresultaten varit goda. Kolden et al. (2011) stödjer detta resultat och 
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visar att genuinitet i den terapeutiska relationen skapar bättre behandlingsresultat. 
I en studie gjord av Baldwin et al. (2007) på det närliggande området 
arbetsalliansens betydelse i terapin, fann man att de terapeuter som hade höga 
positiva värde på sina patienters upplevelse av alliansen, visade också större 
positiva symptomförändringar hos patienterna.  
 
Psykoterapeuterna uppger också att de känner något speciellt och att de berörs på 
ett personligt plan och relaterar detta till att de upplever patienten mer genuin i 
relationen, en genuinitet i patientens känslor och ett genuint intresse att förmedla 
en känsla. De berättar om känslor som innehåller en form av kärlek, attraktion, 
tycka om och oro. De tänker på patienten utanför terapin. Begreppet genuinitet 
(Greenson, 1967) innehåller bland annat att psykoterapeuten är genuin mot sig 
själv och mot patienten. Gelso (2011) menar att om patienten upplever att 
terapeutens empati inte är genuin, så kommer patienten inte att känna empatin. 
Om psykoterapeuten däremot är genuin och visar empati eller positivt upplevande 
av patienten, kommer terapeutens genuinitet få speciell signifikans. Rogers (1957) 
definierar genuinitet i två delar. Den första delen omfattar psykoterapeutens 
personliga integration i relationen, att han eller hon är vänskaplig och sig själv på 
djupet och att detta är förankrat genom självkännedom.  Den andra delen är 
förmågan att kommunicera hans eller hennes upplevelse av patienten till patienten på 
ett empatiskt sätt.  
 
I de terapier som psykoterapeuternas nämner finns det mera genuinitet hos 
patienten, vilket utlöst mera genuinitet hos terapeuten, vilket enligt Gelso (2011) 
skapar en högre magnitud och valence i den genuina delen av den verkliga 
relationen. Resultatet i studien visar också att i de terapier där psykoterapeuterna 
upplever genuinitet hos patienten uppfattar psykoterapeuterna att terapiarbetet är 
mera positivt och det blir goda behandlingsresultat. Psykoterapeuterna kopplar 
dock inte ihop det positiva behandlingsresultatet och genuiniteten hos patienten i 
terapirelationen.  
 
7.2.3 Ambivalens hos psykoterapeuten för starka känslor  
Psykoterapeuterna anser att starka känslor hos dem kan skapa en risk för 
idealisering och passivitet, både hos psykoterapeuten och hos patienten. Resultatet 
av detta blir sessioner som präglas av behaglighet och sköna stunder. För mycket 
välbehag skapar också passivitet i terapin, den stannar upp och blir tråkig. En 
psykoterapeut använder begreppet som honungsfälla. Psykoterapeuterna anser 
också att ett starkt personligt intresse för patienten kan skapa försiktighet och 
osäkerhet hos terapeuten. När psykoterapeuterna svarar på frågorna i studien 
refererar de i samtliga fall till patienter som de upplevt starka känslor för. 
Psykoterapeuterna uppger att behandlingsresultaten varit goda i dessa terapier. 
Det berättas också om känslor av avsmak, att inte tycka om, vilket också kan bli 
för starkt. Mycket avvikande grundvärderingar hos patienten gör det svårt för 
psykoterapeuten att genomföra behandlingen. På den direkta frågan om vilka 
möjligheter som starka känslor kan skapa i terapin svarar psykoterapeuterna att de 
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inte har tänkt på vilka möjligheter som kan skapas och därför har svårt att uttala 
sig om det. Kivlighan et al. (2015) visar på att terapeuter har en osäker inställning 
till vilken effekt den verkliga relationen har på behandlingsresultatet i terapin.  
 
Psykoterapeuterna är medvetna om riskerna med starka känslor i terapin och 
arbetar aktivt med att undvika riskerna. Tidigare forskning visar att de 
psykoterapeuter som skattade sig själva som generellt bättre på att skapa starkare 
verkliga relationer jämfört med sina kollegor, tenderade att ha sämre 
behandlingsresultat (Kivlighan et al., 2015). En slutsats är att det finns anledning 
för psykoterapeuten att aktivt och insiktsfullt arbeta med riskerna med starka 
känslor i den verkliga relationen och dessutom inte sträva efter att skapa starka 
verkliga relationer med patienten.  
 
En utmaning för psykoterapeuten är att leva och arbeta med ambivalensen och 
osäkerheten i att förstå de olika delarna i relationen. Detta innebär att hitta sitt sätt 
att se möjligheter och risker med de känslor som uppstår i relationen, samt var 
gränserna ska sättas och vilken plats de olika känslorna ska ha i den terapeutiska 
arbetsrelationen. Vilken typ av känslomässiga erfarenheter kan en terapeutisk 
relation innehålla? Som terapeut skapar man dagligen nya erfarenheter från den 
terapeutiska relationen med sina patienter. Enligt både Tomkins (1991) och 
Nathanson (1992) lagrar vi upplevelser till en viss erfarenhet, vår affekt har fått 
nytt innehåll, denna påverkar vår emotion som vi upplever inom oss. Innebär 
detta att terapeutens känslor påverkats på ett sätt, som man ur ett allmänt 
mänskligt perspektiv skulle kunna säga, vara mindre normalt? Har känslorna blivit 
påverkade av många års arbete med ibland mer än 20 patientsessioner per vecka 
under många år?  
 
7.2.4 Slutkommentar  
Freud (1912a) menade att analytikern skulle inta ett kliniskt förhållningssätt till sitt 
arbete och sina patienter. Han menade också att man som terapeut behöver arbeta 
mycket med sig själv och sin egenterapi. Detta bekräftas av psykoterapeuterna 
som uttrycker att man som terapeut bör vara observant på sina känslor och att de 
bör hållas i bakgrunden i relationen. Känslorna bör ses som ett av många redskap 
som psykoterapeuten har till sitt förfogande inom sig för det terapeutiska arbetet med 
patienten. För att kunna göra detta krävs det att psykoterapeuten är i god kontakt 
med alla sina känslor och att den inre dialogen hos psykoterapeuten har stringens. 
Genuinitet hos psykoterapeuten både i självkännedom och kunskap är viktiga 
faktorer för att kunna utföra det terapeutiska arbetet.  Ett arbete som också kan 
uttryckas som mental kirurgi.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att undersöka i vilken mån patienternas 
upplevelse av att psykoterapeuten visar känslor i relationen, är relaterade till dels 
behandlingsresultat i terapin, dels till genuinitet i relationen.   
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Bilaga 1 
 
 
INTERVJUGUIDE, 2015-03-30/ 

Syftet med studien är att undersöka olika känslor som ni upplevt i era 
terapier och om vissa av dessa kan sägas tillhöra den verkliga relationens 
genuina del.  
 

Frågeställning 1:  
Vad kan terapeutens personliga känslor för patienten innehålla? 

1. Vilka olika personliga känslor kan man som terapeut uppleva för sin 
patient?  

2. På vilket sätt kan de personliga känslorna ge sig uttryck i terapin?  
 

Frågeställning 2:  
Vad kan trigga igång de personliga känslorna? 

3. Vad hos patienten kan skapa denna typ av känslor hos dig? 
4. Vad kan det vara i dig som aktiveras?  
5. Kan det finnas skillnader i kön för dig, om patienten är man eller kvinna? 

 

Frågeställning 3: 
Vilka risker och möjligheter kan finnas med personliga känslor för patienten? 

6. Vilka möjligheter tror du att dina personliga känslor för patienten kan 
skapa i terapin? 

7. Vilka risker tror du att dina personliga känslor kan skapa i terapin?  
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev 

Syftet med studien är att undersöka olika känslor som ni upplevt i era 
terapier och om vissa av dessa kan sägas tillhöra den verkliga relationens 
genuina del.  

Mitt namn är Lars-Percy Andersson och jag studerar vid Psykodynamisk Steg 2 
utbildning vid Ersta Sköndal Högskola. Denna studie är en del av min utbildning.  

Ämnet för studien är att förstå mera av den verkliga relationen med inriktning på 
det genuina. Vad personliga känslor kan innehålla och vad är det som skapar dessa 
hos terapeuten. Vilka risker och möjligheter kan detta innebära för terapin. 

Jag planerar att göra intervjuer med 5 psykodynamiska terapeuter. Intervjun 
beräknas ta 45-60 minuter. Tid och plasts bestäms i största möjliga utsträckning 
efter dina önskemål. Intervjun kommer att spelas in på band. När uppsatsen är 
klar kommer det inspelade materialet att raderas.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen 
obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt 
för mig som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en 
examensuppsats vid ST: Lukas i Lund eller i annan form av publicering kommer 
informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultat med enskilda 
individer.  

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under studiens gång 
och utan närmare förklaring avbryta.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vänligen kontakta mig 
per mail eller mobil om du har möjlighet att delta i min undersökning.  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien 
och jag kan nås på e-post larspercy@gmail.com eller mobil 0709- 65 31 71 
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Bilaga 3 
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Appendix 

The Real Relationship Inventory—Therapist Form 

Please complete the items below in terms of your relationship with your client or patient. Use the 
following 1–5 scale in rating each item, placing your rating in the space adjacent to the item. 

Strongly Agree Neutral Disagree Strongly 
Agree Disagree 5 4 3 2

 1 

1. My client is able to see me as a real person separate from my role as a therapist. 
2. My client and I are able to be genuine in our relationship. 
3. My client feels liking for the “real me.” 
4. My client genuinely expresses his/her positive feelings toward me. 
5. I am able to realistically respond to my client. 
6. I hold back significant parts of myself. 
7. I feel there is a “real” relationship between us aside from the professional relationship. 
8. My client and I are honest in our relationship. 
9. My client has little caring for who I “truly am.” 
10. We feel a deep and genuine caring for one another. 
11. My client holds back significant parts on him/herself. 
12. My client has respect for me as a person. 
13. There is no genuinely positive connection between us. 
14. My client’s feelings toward me seem to fit who I am as a person. 
15. I do not like my client as a person. 
16. I value the honesty of our relationship. 
17. The relationship between my client and me is strengthened by our understanding of one another. 
18. It is difficult for me to express what I truly feel about my client. 
19. My client has unrealistic perceptions of me. 
20. My client and I have difficulty accepting each other as we really are. 
21. My client distorts the therapy relationship. 
22. I have difficulty being honest with my client. 
23. My client shares with me the most vulnerable parts of him/herself. 
24. My client genuinely expresses a connection to me. 

Note. Realism subscale items !	  1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21; Genuineness subscale items !	  2, 4, 6, 
8, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 24. Reverse scored items !	  6, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, and 22. 
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