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Sammanfattning 

Inledning: Inom den psykodynamiska teoribildningen råder delade meningar om huruvida 

terapeuten ska berätta om sig själv för patienten. Terapeutens självavslöjande ”Self-Disclosure”, 

har studerats och debatterats i psykoanalytisk litteratur. Syftet med den här uppsatsen är att 

beskriva psykodynamiska psykoterapeuters upplevelser av att arbeta med Self-Disclosure.  

Frågeställning:  Hur beskriver psykodynamiska psykoterapeuter sina upplevelser av att arbeta 

med Self-Disclosure?  

Metod: I studien används den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden. 

Kvalitativa djupintervjuer genomfördes med fem psykodynamiskt skolade psykoterapeuter på 

deras arbetsplatser. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Materialet delades in i 

meningsenheter vars psykologiska innebörd har tydliggjorts, deras inbördes förhållande studerats 

och en förståelse har uppnåtts. En pendling mellan helhet och delar har skett kontinuerligt tills 

fenomenets generella struktur nåtts.  

Resultat:  I analysen framkom sju generella strukturer ur materialet; miljö, personlighet, frågor 

och svar, om tankar och känslor i terapirummet, om livet utanför terapirummet, känslomässiga 

upplevelser av Self-Disclosure och Self-Disclosures påverkan på terapiprocessen. Miljö och 

personlighet ansågs som ofrånkomliga självavslöjanden. Verbala utsagor och uppvisande av 

känslouttryck kunde ske både avsiktligt och oavsiktligt. Self-Disclosure kunde både försvåra och 

befrämja terapiprocessen.  
Diskussion: Trygghet och kontakt betonas som centralt för den terapeutiska processen av 
samtliga terapeuter i studien. Self-Disclosure bör användas med hänsyn till vilken patient det 
gäller och vilken fas terapiprocessen befinner sig i. Både innehåll och kontext har betydelse för 
effekten av Self-Disclosure. Ett pragmatiskt förhållningssätt kan gynna terapiprocessen. 
Konsekvenserna kan inte förutses utan det centrala är terapeutens uppmärksamhet på hur den 
upplevs och vilken påverkan den har för terapiprocessen. 
 

Nyckelord: Self-Disclosure, psykodynamisk psykoterapi  

 

Abstract 

Introduction: Within the psychodynamic theory, there are different opinions whether the 

therapist should tell the patient about himself. The therapists self-disclosure have been studied 

and discussed in psychoanalytic literature. The purpose of this article is to describe 

psychodynamic psychotherapists experiences of working with Self-Diclosure. 

Question: How do psychodynamic psychoterapists describe their experiences of working with 

Self-Disclosure? 

Method: The study uses the descriptive phenomenological human scientific method. Qualitative 

deep interviews was made with five psychodynamic psychotherapists at their office. The 

interviews were recorded and transcribed word for word. The material was divided into meaning 

units whose psychological content was elucidated, their mutual relations was studied and an 

understanding has been achieved. An continuous oscillation between the whole and the parts was 

made until the structure of the phenomenon was discovered. 

Result: In the analysis seven general structures were discovered. Milieu, personality, questions 

and answers, thoughts and feelings in the therapy room, life outside therapy, emotional 

experiences of Self-Disclosure and Self-Disclosure and its influence on the therapy process. 

Milieu and personality were regarded as inevitable Self-Disclosure. Verbal statements and 



 
 

 
 

 

emotional expressions could be both intentional and unintentional. Self-Disclosure can both 

hinder and facilitate the therapy process. 

Discussion: Safety and contact are emphasised as central in the therapy process by all therapists 

in the study. Self-Disclosure ought to be used with regard to both the patient and the phase in 

the therapy process. Both the content and the context are of importance for the consequence of 

Self-Disclosure. A pragmatic stance can favour the therapy process. The consequences cannot be 

foreseen but the most important is the therapist`s attention to how it is experienced and how it 

influence the therapy process. 

 

Keywords: Self-Disclosure, Psychodynamic psychotherapy  
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1 Inledning 

 
Inom den psykodynamiska teoribildningen råder delade meningar om huruvida terapeuten ska 
berätta om sig själv för patienten. Den klassiska psykoanalysen har förespråkat en neutral hållning 
där terapeuten är ett tomt blad som utgör en projektionsskärm för patientens erfarenheter med 
tidigare objekt (Freud, 1915). Freuds lärjunge och analysand, Sandor Ferenczi, kritiserade Freuds 
förhållningssätt och provade till och med ömsesidig analys med sin patient (Ferenczi, 1933). Han 
övergav visserligen detta projekt, men hans tankar och kliniska arbete blev ett viktigt bidrag till 
objektrelationsteorin, som omfattar ett förhållningssätt där terapeuten framträder som ett eget 
subjekt i terapirelationen.  

Objektrelationsteori och anknytningsteori betonar omvärldens och interaktionens betydelse för 
psykisk utveckling (Hart & Schwartz, 2010). Utvecklingspsykologisk forskning betonar vikten av 
ömsesidig kommunikation mellan barnet och dess vårdare (Schore, 2012). Barn och föräldrar 
påverkas då de, medvetet och omedvetet, förmedlar sina själsliga tillstånd till varandra (Stern, 
2005). Det är intressant att dra paralleller mellan interaktionen mellan barn och förälder till det 
som sker i terapirummet och vad det betyder för terapiprocessen.  Kommunikation mellan 
terapeut och patient sker med tolkningar i ord, men också ordlöst i form av ansiktsuttryck, 
rörelser, blickar och andhämtning.  

Terapeutens självavslöjande, ”Self-Disclosure”, har studerats och debatterats i psykoanalytisk 
litteratur. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva några psykoterapeuters upplevelser av att 
arbeta med Self-Disclosure i terapiprocessen.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1  Self-Disclosure 

 

Det engelska begreppet ”Self-Disclosure” kan ha flera definitioner. I en reviewartikel definierar 

Hill & Knox (2002) Self-Discosure som alla typer av verbala och personliga självavslöjanden. 
I en artikel av Theodore Jacobs (1999) definieras tre typer. Den första avser omedveten ”Self-
Disclosure”, som att terapeuten råkar undslippa sig något, säger fel eller förmedlar något på ett 
icke-verbalt sätt. De två andra typerna är båda av medvetet slag och avser dels att berätta 
subjektiva erfarenheter och dels att svara på frågor. Wachtel (2008) ser Self-Disclosure som ett 
mångfaldigt begrepp och urskiljer först och främst den oavsiktliga och avsiktliga typen. Den 
avsiktliga typen av Self-Disclosure har flera former, som när terapeuten svarar på frågor av skilda 
slag, berättar om sina känslor under terapisessionen och berättar om olika erfarenheter från livet 
utanför terapirummet (aa). 

 I denna studie har en bred definition av begreppet valts, omfattande verbal, ickeverbal, avsiktlig 
och oavsiktlig Self-Disclosure, för att de intervjuade ska kunna prata så fritt som möjligt kring 
ämnet. Norstedts ordbok översätter ”Disclose oneself  med ”ge sig tillkänna”. Ett annat ord som 
används är ”självavslöjande”. I den här studien kommer det engelska ordet Self-Disclosure att 
användas synonymt och parallellt med det svenska ordet självavslöjande.   
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2.2  Klassisk psykoanalytisk teori 

 
Enligt Freuds abstinensprincip är ett visst mått av lidande en drivkraft som är nödvändig för det 
terapeutiska arbetet (Freud, 1915). Därför måste terapeuten iaktta avhållsamhet, som syftar på att 
inte tillfredsställa patientens önskningar. Freuds tanke med neutralitet var att terapeuten skulle 
vara okänd för patienten för att inte störa den överföring som ska synliggöras och analyseras. 
Neutralitet ska skydda patienten från terapeutens egna värderingar och avsikter. Terapeutens 
motöverföring ska helst analyseras bort och i vilket fall inte ageras ut så att egna tankar och 
känslor om patientens material kommer till uttryck(aa). 

En förklaring till det klassiska analytiska förhållningssättet har varit att analysen inte skulle få 

dåligt rykte (Jacobs, 1999). Freud insåg vilka starka krafter som uppstod mellan analytiker och 

patient och formulerade vissa tekniska principer som skulle följas med betoning på vikten av 

neutralitet, abstinens och analytisk anonymitet. Det illustrerades av bilden av analytikern som 

kirurg och det uppstod ett strikt förhållningssätt. I Freuds senare skrifter står det klart att detta 

inte skulle vara absoluta regler utan riktlinjer som kan användas flexibelt utifrån den specifika 

kliniska situationen (Freud, 1940). Trots Freuds reservation tolkade och följde analytiker under 

många år hans regler bokstavligt och det analytiska uppdraget blev att förstå, klargöra och tolka 

patientens material (Jacobs, 1999). 

 

Interventioner som spontana kommentarer som sa något om analytikerns personlighet ansågs 

inte vara riktig analys och det fanns inget intresse att utforska deras effekt på den analytiska 

situationen. Många analytiker gjorde i praktiken annorlunda och självavslöjanden var inte alls 

ovanliga.  På 1980-talet började amerikanska analytiker intressera sig för samspelet mellan två 

psyken i rummet. Motöverföringen hade redan tidigare intresserat den Brittiska och Kleinianska 

skolan och ansågs ha betydelse för att bättre kunna förstå patientens projektioner. I Amerika 

började ett intersubjektivistiskt synsätt växa fram med liknande tankar. Analytikerns tankar och 

känslor om patienten kunde vara betydelsefulla att delge patienten (Renik, 2007). 

 

2.3 Objektrelationsteori 

 
Objektrelationsteoretiker som Fairbairn, Winnicott, Balint och Guntrip, satte relationen i 
centrum för både barnets utveckling och den psykoanalytiska processen (Sutherland, 1980). Det 
utgjorde också grunden för ett ifrågasättande av Freuds abstinens- och neutralitetsbegrepp. Synen 
på motöverföring förändrades till att ses som ett redskap för terapeuten att förstå patientens 
problematik (Holmqvist, 2007).  Winnicott (1993) betonade vikten av en hållande och vårdande 
omgivning för att stärka individens förmåga till integration och objektrelaterande. Det gjorde 
även John Bowlby som kom att utveckla grunderna för anknytningsteorin (Bowlby, 1958). 

 

2.4 Anknytningsteori 

 

Enligt anknytningsteorin är ett ömsesidigt och tryggt samspel mellan mor och barn 

förutsättningen för en god kontakt och för barnets psykiska utveckling (Bowlby, 1958). John 

Bowlby, anknytningsteorins fader, menade att ”attachment behaviour”  är ett medfött beteende 

som syftar till att binda barnet till modern och ömsesidigt bidra till dynamiken i moderns 

bindning till barnet. Anknytningsbeteendet finns både hos människan och hos de flesta djurarter i 
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olika former. Därmed tog han avstånd från de dåvarande psykoanalytiska teorierna om barnets 

bindning till modern, bl. a. som orsakat av att hon tillfredsställer barnets fysiologiska behov. 

Bowlby identifierade fem anknytningsbeteenden; suga, klänga, följa efter, skrika och le, vilka 

väcker moderns omvårdnad och tillsammans syftar till att säkra barnets överlevnad. Bowlby såg 

barnets skrik som ett uttryck för barnets behov att föra modern närmare till sig, inte enbart för 

att få mat, utan för att tillfredsställa behovet av moderns närvaro och beröring.  På samma sätt 

såg han barnets leende som ett beteende med syftet att väcka moderlig omvårdnad och ett socialt 

samspel. Bowlby såg ett positivt utvecklingspsykologiskt samband mellan moderns acceptans av 

att barnet klängde och följde efter henne. Avvisade modern dessa beteenden hos barnet ledde det 

till en negativ utveckling (aa).  

 

Bowlby (1958) tänkte sig att anknytningsrelationen i allmänhet och förväntningar på 

anknytningspersonens tillgänglighet i synnerhet, regleras mentalt genom de inre arbetsmodellerna. 

Arbetsmodellerna grundläggs redan i spädbarnsåldern utifrån det samspel som det lilla barnet har 

med anknytningspersonen och lagras huvudsakligen i episodiska minnet. När barnets 

anknytningssystem är aktiverat t.ex. när barnet är skrämt eller ledset blir de erfarenheter som 

barnet gör, dvs. anknytningspersonens beteende mot barnet, grundläggande för de 

arbetsmodeller som utvecklas. Anknytningspersonen utgör basen för arbetsmodeller av andra. 

Barnets arbetsmodell av sig själv utgörs av anknytningspersonens reaktioner på beteenden som 

acceptabla eller oacceptabla. En central aspekt är alltså det värde barnet upplever att det själv och 

dess vardagliga beteende har i anknytningspersonens ögon. En förälder som kan utgöra en trygg 

bas när barnet utforskar världen, lägger grunden till en trygg inre arbetsmodell hos barnet både 

vad gäller tillit till andra och till den egna kompetensen. Bowlby hävdade också att 

anknytningssystemet är aktivt under hela livscykeln (aa). 

 

2.5 Mentaliseringsteori 

 
Den engelske psykoanalytikern Peter Fonagy har vidareutvecklat Bowlbys anknytningsteori och 
infört begreppet mentalisering (Fonagy et.al, 2002). Hart & Schwartz (2010) definierar 
mentalisering som förmågan att skilja mellan inre och yttre verklighet, mellan interpersonella, 
mentala och känslomässiga processer samt att förstå medvetna och omedvetna mentala tillstånd 
hos sig själv och andra. Liksom Bowlby betonar Fonagy betydelsen av den tidiga anknytningen 
(Fonagy et.al, 2002). De tidiga objektrelationerna har en avgörande betydelse för skapandet av 
affektreglering och barnets utveckling av ett själv.  

Fonagy (2003) framför intersubjektivitet som en viktig del i anknytningsrelationen. 
Intersubjektivitet kan förstås som att två subjekt interagerar och påverkar varandra och skapar en 
unik relation utifrån delade känslor och intentioner. När detta sker i terapirummet ses terapeuten 
inte längre som en objektiv iakttagare utan som ett subjekt, som samspelar med ett annat subjekt, 
patienten.  I sina försök att sammanbinda attachmentforskning och klinisk verksamhet, betonar 
Fonagy vikten av att patienten blir förmögen att finna en bild av sig själv som ett tänkande och 
kännande subjekt i psykoterapeutens inre (Wallin, 2007).  På det viset tillhandahåller 
psykoterapeuten en trygg anknytningsrelation inom vilken patienten kan utveckla mentalisering 
och affektreglering.  Fonagy (2003) menar att denna anknytningsrelation präglas av 
intersubjektivitet, en process i vilken patienten lär känna sig själv samtidigt som han blir känd av 
den andre.  

 



 
 

4 (27) 
 

 

2.6 Operationalized Psychodynamics Diagnosis OPD-2  

 
OPD-2 (2008) är en i Tyskland utvecklad metod för att göra en psykodynamisk bedömning och 
diagnosticering. Individens struktur beskrivs på Axel fyra i diagnossystemet. Strukturen kan 
uttryckas i förmågor att reflektera kring sig själv och andra, kunna förstå och reglera impulser och 
affekter och kunna kommunicera dem till andra. Graden av struktur är kopplad till på vilket sätt 
man återupprättar balans och jämvikt när denna rubbats. Det gäller såväl inre jämvikt, i relation 
till sig själv och yttre jämvikt, i relation till andra (aa).  

Författarna i OPD-2 (2008) beskriver struktur ur ett utvecklingsperspektiv. Upprepade 
interaktioner mellan barnet och de emotionellt tillgängliga och stödjande objekten i omgivningen 
och erfarenheter av att bli bemött med empati, närvaro och förståelse, utvecklar strukturella 
funktioner. Aktuella störningar som inkluderar regressiva tillstånd och kriser är inte i sig 
avgörande för att bestämma vilken strukturell nivå patienten befinner sig på. En människa i svår 
kris kan ha symtom och ett lidande i den aktuella situationen som tyder på lägre struktur än vad 
hon/han egentligen besitter. Försvarsmekanismer som reglerar ångestnivån ser olika ut beroende 
på strukturnivå. Vid högre struktur har individens mognad möjliggjort att psykiskt innehåll som 
en gång kunnat bli medvetet, blivit bortträngt och konflikter har uppstått. Vid låg struktur har 
individen inte nått samma mognadsnivå vilket innebär försvar som splitting av själv- och 
objektrepresentationer. Hela och nyanserade objektbilder saknas och objekten blir ömsom 
idealiserade och ömsom nedvärderade. Graden av struktur är möjlig att påverka och förändra i en 
terapi (aa). 

 

3 Tidigare forskning 

 

Sökning har gjorts på ämnesordet Self-Disclosure på PEP och Self-Disclosure och 

Psykodynamisk Psykoterapi på PsychInfo och PubMed. Bland de mest lästa artiklarna i vardera 

databasen har några av dessa bedömts vara relevanta för uppsatsen. Artiklar och övrig litteratur 

har valts med tanken att få en så heltäckande bild som möjligt av det undersökta fenomenet.  

 

Terapeuters inställning till Self-Disclosure och hur de använder begreppet har undersökts 

otillräckligt. Forskning är knapphändig vad gäller terapeuters upplevelser av att arbeta med Self-

Disclosure.  Begränsningar med tidigare forskning anses bero på att definitionen av Self-

Disclosure är vag och varierande vilket gör det svårt att jämföra resultat mellan olika studier (Hill 

& Knox, 2002; Ziv-Beiman, 2013; Holmqvist, 2015). Det saknas en klar teoretisk bas vilket gör 

att påståenden som kommer från olika teoribildningar är svåra att jämföra.  

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 

En reviewartikel av forskning rörande Self-Disclosure  (Hill & Knox, 2002) visar på att mer än 90 

procent av terapeuterna i studierna har använt Self-Discosure. Psykoanalytiskt skolade terapeuter 

använder mindre Self-Disclosure än relationellt skolade terapeuter.  Self-Disclosure används på 

ett lågfrekvent sätt och avslöjanden rör oftast den professionella bakgrunden. Mest sällan avslöjas 

sexuella vanor och övertygelser.  Self-Disclosure används för att normalisera, lugna och hjälpa 

patienten till förändring. Resultaten tyder också på att terapeuter är väldigt medvetna om de 

möjliga negativa konsekvenserna av Self-Disclosure (aa).  
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En reviewartikel av Sharon Ziv-Beiman (2013) visar även den att Self-Disclosure är vanligt 

förekommande.  Artikeln utforskar styrkan i effekten av Self-Disclosure vad gäller att fördjupa 

den terapeutiska relationen och initiera en rad förändringar i känslor, tankar, motivation, 

beteende och interpersonella relationer. Det håller på att ske en förändring i diskursen vad gäller 

terapeutens Self-Disclosure. Vissa hävdar fortfarande att Self-Disclosure är viktig att begränsa, 

medan andra tillerkänner interventionen ett värde och konceptualiserar den till en terapeutisk 

teknik som bidrar till den terapeutiska relationen och målen med terapin. Self-Disclosure som 

knyter an till behandlingssituationen redovisas, såsom när terapeutens egna känslor uttrycks i 

rummet och har ökad legitimitet såväl av klassiskt skolade psykodynamiska terapeuter som av 

andra teoretiska inriktningar. Detsamma gäller avslöjanden om information kring den egna 

bakgrunden, utbildningen och den professionella hållningen. Self-Disclosure som avser 

terapeutens erfarenheter utanför behandlingen såsom biografiska fakta och personliga 

uppfattningar fortsätter att ses som kontroversiell och hotande mot grundläggande terapeutiska 

principer. Modererad användning av Self-Disclosure kan bidra till den terapeutiska alliansen, men 

slutsatsen är att det behövs mer forskning för att fördjupa förståelsen av vad det är hos 

terapeutens Self-Disclosure som befrämjar behandlingsresultatet (aa). 

 

En analog och kvantitativ studie (Myers & Hayes, 2006) lät 224 psykologstuderande undersöka 

effekter av terapeuters Self-Disclosure mot bakgrund av olika kvalitet på arbetsalliansen. Man 

skilde på Self-Disclosure som uttryckte motöverföring och annan s.k. allmän Self-Disclosure. 

Resultaten visar att när kvaliteten på arbetsalliansen var god hade patienten större nytta av Self-

Disclosure. Vid dålig allians upplevdes terapeuten och sessionen däremot som sämre när 

självavslöjanden gjordes jämfört med inga självavslöjanden. Slutsatsen i studien är att utfallet av 

en Self-Disclosure beror på både innehåll och kontext (aa). 

 

En nyligen gjord kvantitativ studie över användning av Self-Disclosure av svenska 

psykoterapeuter (Holmqvist, 2015) visar att psykodynamiska psykoterapeuter använder Self-

Disclosure i mindre omfattning än terapeuter från andra teoretiska inriktningar. Studien 

omfattade ett randomiserat urval av 300 legitimerade psykoterapeuter med olika teoretiska 

inriktningar. Man fann också att yngre och mindre erfarna psykodynamiska terapeuter använde 

Self-Disclosure oftare än äldre terapeuter med längre erfarenhet. Förklaringar skulle kunna vara 

att yngre terapeuter är mindre påverkade av gamla psykoanalytiska läror, medan äldre 

psykodynamiska terapeuter påverkas mer av övertygelser än av vetenskapligt baserade teoretiska 

ståndpunkter. Studiens slutsats är att ett skickligt användande av Self-Disclosure kan öka 

ömsesidighet, jämbördighet, autenticitet och äkthet i den terapeutiska relationen och förbättra 

behandlingsresultatet (aa). 

  

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

 

Studier har visat på att medveten Self-Disclosure under vissa omständigheter och med vissa 

patienter är en positiv del av terapiprocessen (Wilkinson & Gabbard,1993; Renik, 2007). Jacobs 

(1999) framhåller Self-Disclosure som en mångfacetterad företeelse som förekommer i olika 

former, ofrånkomlig, oavsiktlig och avsiktlig och som inte går att generalisera till en teknik. 

Ofrånkomlig och oavsiktlig Self-Disclosure kan vara till nytta om man tar upp den med patienten 

efteråt och låter det bli ett material att arbeta med och som kan utveckla processen. Avsiktlig Self-

Disclosure ska alltid ske med eftertanke och bedömas huruvida den kan innebär en risk eller 
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möjlighet för patienten och terapiprocessen. Jacobs framför att för vissa patienter, beroende på 

deras svårigheter och tidigare historia, kan det klassiska förhållningssättet vara kontraproduktivt 

och göra att patientens motstånd ökar och terapiprocessen låser sig. I vissa fall kan Self-

Disclosure lösa upp motstånd och gynna processen (aa). 

 

Studier visar också på att terapeuten generellt bör sträva efter ett neutralt förhållningssätt och 

således undvika Self-Disclosure för att bevara möjligheten att vara en container och ett 

överföringsobjekt för patienten (Freud, 1915; Shill, 2004). Den centrala slutsatsen Shill (2004) 

drar är att det nödvändiga arbetet med överföringstolkning och analys av motstånd kräver 

neutralitet och abstinens. Self-Disclosure som ersätter detta arbete äventyrar terapiprocessen. 

Den ofrånkomliga Self-Disclosure som finns hos analytikern ska alltid iakttas och minimeras (aa).  

 

Den relationella synen på Self-Disclosure är inte att det krävs att man gör självavslöjanden utan 

att det är tillåtet att göra självavslöjanden (Wachtel, 2008). Wachtel  menar att i vår roll som 

terapeuter har både det vi gör och det vi inte gör, många olika meningar och innebörder. Samma 

val att göra något kan ha olika betydelse beroende på vilken patient det gäller och beroende på 

när det sker. Det kan vara positivt i ett avseende men negativt i ett annat, det kan minska ångest i 

ett avseende och öka den i ett annat. Varje beslut att avslöja något bör bedömas med tanke på 

vilka konsekvenser det kan få för patienten och den kliniska processen. Det går inte att i förväg 

veta hur en Self-Disclosure kommer att landa. En del av terapeutens arbete är att tillsammans 

med patienten ta hand om konsekvenserna. Många gånger kommer terapeutens val att leda till att 

det blir fel och uppmärksamheten på när detta sker utmärker en god terapeut. Det går inte att ha 

ett generellt förhållningssätt som passar för alla, skriver Wachtel. Det terapeutiska uppdraget är 

att individualisera det terapeutiska förhållningssättet utifrån vad som passar varje enskild patient 

vid varje enskilt tillfälle. Det relationella förhållningssättet hjälper patienten att få syn på och 

förändra dysfunktionella relationsmönster. Tillsammans med terapeuten ges patienten möjlighet 

till nya relationella erfarenheter som kan överföras till andra situationer utanför terapirummet 

(aa). 

 

4 Frågeställningar 

 
Hur beskriver några psykodynamiska psykoterapeuter sina upplevelser av att arbeta med Self-
Disclosure?  

 

5 Metod 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

 
Informanterna består av fem legitimerade psykodynamiskt skolade psykoterapeuter, fyra män och 
en kvinna, mellan 58 och 69 år. Informanterna har minst tio års erfarenhet i yrket och har arbetat 
både inom psykiatri och med privat mottagningsverksamhet. De har sökts i den yttre kretsen av 
kollegor och snöbollsmetoden har använts vilket innebär att en intervjuperson har förmedlat 
kontakt med nästa (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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5.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Man brukar tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och hermeneutiken 

(Thurén, 1991). Positivismen kännetecknas bl.a. av sitt naturvetenskapliga ursprung och sin tro 

på absolut kunskap och tillskriver människan två källor till kunskap, det man kan iaktta med sina 

sinnen och det man kan räkna ut med logik. Undersökningsfakta kvantifieras och behandlas 

statistiskt så att generella slutsatser kan dras. Hermeneutiken däremot, är utpräglat humanistisk 

och förståelseinriktad. Kunskap bygger på tolkningar och innebörder av det undersökta och på 

människans förmåga till introspektion och därigenom möjlighet att förstå andras känslor och 

upplevelser. Fenomenologi grundades som filosofi av Edmund Husserl kring 1900 och är 

besläktad med hermeneutiken (Kvale & Brinkmann, 2014). Fenomenologin inriktade sig först på 

medvetandet och upplevelsen, men vidgades av Husserl och Heidegger till att omfatta den 

mänskliga livsvärlden (aa).  

 

Den här studien är kvalitativ och använder Amedeo Giorgis deskriptiva fenomenologiska 

humanvetenskapliga metod som grundar sig i Husserls och Maurice Merleau-Pontys filosofiska 

resonemang (Applebaum, 2011; Robinson & Englander, 2007). Den deskriptiva fenomenologin 

kännetecknas av den fenomenologiska reduktionen, som innebär ett metodologiskt 

förhållningssätt med syfte att erhålla en så exakt beskrivning som möjligt av det undersökta 

fenomenet (Robinson & Englander, 2007). Den innebär att forskaren intar en kritiskt 

reflekterande attityd och sätter antaganden, tidigare kunskap och förutfattade meningar åt sidan. 

Beskrivningen av fenomenet ska ligga så nära materialet som möjligt. Det som skall beskrivas är 

essensen hos det fenomen som undersöks. Metoden valdes med tanke på att studien syftar till att 

beskriva de intervjuades tankar, känslor och upplevelser kring det undersökta fenomenet Self-

Disclosure och dess mening i deras livsvärld som i studien utgörs av deras arbete. Ett annat skäl 

för valet av fenomenologisk metod är att det gett möjlighet till en djupare, rikare och mer 

komplex och mångfacetterad beskrivning av det undersökta fenomenet. 

 

 
Insamling av data har skett genom att djupintervjuer har gjorts med undersökningsdeltagarna. 
Intervjuerna har inletts med att intervjupersonen ombetts att beskriva fenomenet Self-Disclosure 
och en situation där han/hon upplevt det undersökta fenomenet. Sedan har endast sådana 
följdfrågor använts som utvecklat och fördjupat intervjudeltagarnas egna tankar kring fenomenet. 

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

 
Efter varje intervjutillfälle har det inspelade materialet lyssnats av, transkriberats, skrivits ut och 
lästs igenom för att få känsla för helheten. Samtliga intervjuer har skrivits ut på olikfärgade 
papper och varje intervju har delats in i så kallade meningsenheter där det upplevts ha skett en 
övergång eller förändring i textens innebörd (Robinson & Englander, 2007). De olika 
intervjuernas meningsenheter har sedan klippts ut och sorterats och lagts ihop med varandra för 
att skönja en övergripande struktur av materialet. Meningsenheternas psykologiska innebörd har 
tydliggjorts, deras inbördes förhållande studerats och en förståelse har uppnåtts. En pendling 
mellan helhet och delar har skett kontinuerligt tills fenomenets generella struktur nåtts.  
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5.4 Genomförande 

 
En första kontakt med informanterna har etablerats muntligt. Den första intervjudeltagaren har 
nåtts genom att söka i den yttre kretsen av kollegor och sedan har snöbollsmetoden använts 
(Kvale & Brinkman, 2014). Efter att ha erhållit ett muntligt positivt svar från blivande 
intervjudeltagare har informationsbrev skickats (se bilaga 1) och skriftligt samtycke (se bilaga 2) 
inhämtats. Därefter har tid överenskommits och intervjuer genomförts individuellt på 
intervjudeltagarnas arbetsplatser under loppet av två månader. De enskilda intervjuerna har varat 
mellan 45 och 60 minuter.  Vid behov av pauser eller frågor har tid avsatts för detta.  
Dokumentationen har skett genom inspelning på fickminne av märke Sony och med 
informanternas medgivande (Kvale & Brinkman, 2014). Materialet har sedan överförts från 
fickminne till lösenordskyddad dator som använts i transkriberingsarbetet.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

 
Hänsyn har tagits till lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS (2003:460). 
Lagen har som syfte att skydda människor mot fysisk och psykisk skada och mot 
integritetskränkning. När en undersökning prövas etiskt skall respekten för människovärdet stå i 
centrum och mänskliga rättigheter och friheter beaktas och respekteras.  

God forskningssed innebär att följa Vetenskapsrådets (2011) gällande riktlinjer och krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Kraven har beaktats i föreliggande studie. 
Deltagarna har informerats såväl muntligen som skriftligen om studiens syfte och metod och att 
deltagande bygger på frivillighet. Vidare har deltagarna upplysts om rätten att när som helst 
kunna avbryta sin medverkan. Muntligt och skriftligt samtycke har inhämtats och vidare har 
deltagarna garanterats anonymitet. Allt material har förvarats på säker plats under tiden arbetet 
pågått och förstörs när arbetet anses avslutat.  

 

7 Resultat 

 
Essensen är att terapeutens självavslöjande, Self-Disclosure, är en mångfacetterad företeelse som 
kan ske ofrånkomligt, oavsiktligt och avsiktligt. Olika former av Self-Disclosure är miljö, 
personlighet, frågor och svar, att berätta om och visa sina tankar och känslor i terapirummet och 
berätta om sitt liv utanför terapirummet. Self-Disclosure kan ge upphov till både positiva, 
negativa och blandade känslor hos såväl terapeut som patient. Self-Disclosure kan både försvåra 
och befrämja terapiprocessen.  
 

Miljö och personlighet 
 
Materialet visar att arbetsmiljön upplevs som en typ av ordlös och ofrånkomlig Self-Disclosure. 
Allt i mottagningen är en slags Self-Disclosure, hur det är möblerat, vilka tidningar som ligger 
framme och vilka tavlor som hänger på väggarna. Även om det inte skulle hänga några tavlor alls 
på väggarna så är det också en form av Self-Disclosure, eftersom det säger något om terapeutens 
förhållningssätt och önskan att vara neutral.  
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”/…/vilka saker som finns i mottagningen, hur mottagningen ser ut, är en form av Self-
Disclosure. (Terapeut 2) 

 
”Jag har naturligtvis funderat på det och en sak som jag kom på direkt det är att Self-
Disclosure det är ju också den miljö man omger sig med, som säger något om mig 
själv.”(Terapeut 3) 

 
”Ja alltså en oundviklig en nödvändig del av Self-Disclosure som ligger i…ja man kan ju 
ta väldigt enkla och konkreta exempel som hur man inreder sin praktik.” (Terapeut 5) 

 
Det ges exempel på hur miljön kan utformas på ett mer eller mindre avsiktligt sätt. Någon 
beskrev sin ovilja att avsiktligt välja hur mottagningen ska inredas. Att inte välja är också ett val. 
Det upplevs som att inte gardera sig genom att klä sig eller möblera på något särskilt och 
medvetet sätt.  

 
”Ja, jag känner en motvilja mot att greja med hur jag ser ut eller hur rummet ska inredas 
och jag kan bli lite irriterad på kollegor som förbereder sina mottagningar att det ska vara 
på det ena eller det andra sättet.” (Terapeut 1)  

 
Någon beskriver hur inredningen av mottagningen kan göras avsiktligt personlig med hjälp av 
vissa inredningsdetaljer och beskrev upplevelsen av att medvetet möblera rummet med privata 
möbler och egenhändigt målade tavlor. 
 

”Men jag minns att jag, när jag just första gången skulle inreda mitt privata 
mottagningsrum, blev mycket medveten om att här kan jag vara mer personlig än innan 
/…/ däremot har jag haft bilder på väggarna och på mitt andra mottagningsrum, hade 
jag även en vävnad som jag själv hade gjort.” (Terapeut 3) 

 
Samtliga terapeuter framför att man aldrig kan vara helt neutral utan patienten upplever 
terapeuten som någon som visar vem den är. Hur man är på mottagningen, hur man bemöter 
patienten, vad och hur man tänker och säger avslöjar mycket om terapeuten själv. Terapeutens 
personlighet är en ofrånkomlig Self-Disclosure som kan uttryckas både verbalt och ordlöst. 
Personlighet beskrivs som sättet att vara, att känna, tänka, tala och bemöta patienten. 
Personligheten kan uttryckas ordlöst i kroppsspråk, mimik, gester och tonfall och verbalt i 
terapeutens ordval och sätt att associera tillsammans med patienten. Det ses som ett ofrånkomligt 
självavslöjande. 
 

”Bara min uppenbarelse, hur jag är, mitt sätt att vara, hur jag pratar, /…/säger någonting 
om mig själv.” (Terapeut 2) 

 
”Och sen hur man är, överhuvudtaget, som person, jag visar ju mig när jag är terapeut så 
visar jag mig för mina patienter på miljoner sätt. Hur jag gestikulerar visar min 
personlighet, jag visar hur jag känner, jag visar med mitt tonfall, med mitt ordval, jag visar 
min personlighet egentligen, vare sig jag vill eller inte. /…/ Ja, som temperament, hur 
man är som människa helt enkelt och som terapeut i första hand naturligtvis, det kan man 
ju få med i Self-Disclosure. (Terapeut 5) 

 
”Alltså jag ser ju inte allt, varenda rörelse. Du tittar på mig. Vi har ju mest uppesittande, 
det är ju inte liggande patienter, så du ser ju, betraktar mig, du ser ju alla rörelser, så som 
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inte jag kan betrakta, så på det viset är jag ju redan sedd, mer än vad jag själv så att säga 
kan förstå och du svarar ju på det. Precis som jag svarar på det som du inte ser hos dig 
själv, så vi är ju redan avslöjade för varandra på ett omedvetet plan.” (Terapeut 4) 
 

Det ges exempel på att ett ointresse för klädval och miljö är en del av personligheten som 
ofrånkomligt avslöjas för patienterna.  
 

”Men det motsvarar en sida hos mig som jag är, också i mitt privatliv, att jag lägger inte så 
stor vikt vid möbler eller sättet jag klär mig på, vare sig att se moderiktig eller bohemisk 
ut, tycker jag. Det är en försummad sida i mig som får vara det i det terapeutiska också. ” 
(Terapeut 1) 

 

Terapeutens personlighet visar sig i sättet man associerar kring patientens material. De 
erfarenheter, kunskaper och värderingar man bär med sig präglar sättet man tänker och talar. 
Valda associationer innehåller också ett oavsiktligt och omedvetet inslag där terapeutens känslor 
kan visa sig i tonfall och tajming. 

 
”Ja, vi är alla olika, vi alla terapeuter och man har sin personlighet och sina personliga 
associationer någonstans med sig och på det viset blir det en omedveten Self-Disclosure. 
Inte på det viset att man råkar försäga sig om något om sig själv, men man meddelar 
saker om sig själv genom sitt sätt att associera.” (Terapeut 3) 

 
”Jag tänker på om terapeuten går in och har en tolkning och säger något så är ju det ett 
avslöjande i samma ögonblick.” (Terapeut 4) 
 

Frågor och svar 
 
Förutom den ofrånkomliga och i många fall ordlösa Self-Disclosure som miljö och personlighet 
utgör beskrivs verbala självavslöjanden av terapeuterna. De utgörs framförallt av svar på frågor 
och av att man berättar något personligt. Frågor kan vara av olika slag och spänna över ett brett 
spektrum från frågor om samtalstider till frågor om terapeutens personliga egenskaper och 
privatliv. Samtliga terapeuter tycker att man bör svara på frågor om oklarheter kring samtalstider 
utan att utforska detta vidare med en undersökande motfråga. Förhållningssättet gäller även ofta 
för frågor om miljön. 
 

”/…/det var en smal vägg, så satt det ett linoleumsnitt som jag hade gjort. /…/En gång 
var det en patient som gick ut, dessutom var han själv konstnär, som hajade till för den 
där och sa; vad är det för någonting, vem har gjort den? Och då sa jag, den har jag gjort!” 
(Terapeut 3) 

 
I övrigt varierar terapeuternas inställning och hur de gör. Någon terapeut beskriver sin allmänna 
hållning som att svara på alla frågor men ibland ställa en uppföljande motfråga. Valet att svara 
direkt eller svara med en motfråga kan ske avsiktligt eller spontant.  
 

”Jag gör både och. Jag kan svara på frågan och säga: jag blir nyfiken på varför du ställer 
den här frågan. För det är jag ju faktiskt” (Terapeut 1) 
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Det visade sig att sättet man förhåller sig på kan ha förändrats över tid. Allteftersom 
erfarenheterna ökar så känner sig terapeuten friare att fatta beslut utifrån sin intuitiva känsla för 
vad som känns rätt i en specifik situation.  
 

”Enligt skolboken ska man alltid fråga, varför vill du veta det. Där kan jag tänka att jag 
gör lite som, jag har inte riktigt koll på det längre, men innan var jag väldigt noga med att 
kolla av, varför vill du veta det och sådär.” (Terapeut 4) 
 

Någon terapeut uppger att han generellt undviker att svara på frågor annat än om samtalstider. 
Istället ställs utforskande motfrågor till patienten.  
 

”Och så kom han alltså in, och detta var efter jul och så frågade han vad jag hade gjort 
under juluppehållet, Han sa; har du varit utomlands?” Så svarade jag; vad är anledningen 
till att du frågar.” (Terapeut 2) 

 
Det framkommer exempel på när patienter ställer intima frågor om terapeutens känslor och 
privatliv och att man väljer att svara på dessa frågor. 
 

”Hon har ställt en sådan fråga som, har du känt hopplöshet någon gång? Har du några 
barn? Hon har inte barn själv. Och på sådana frågor som har du några barn, där har jag 
helt klart svarat /…/ vid ett tillfälle så tittade hon på mig och så sa hon; har du känt dig 
förkrossad någon gång? Och då sa jag, ja det har jag. Och en annan gång frågade hon; har 
du känt hopplöshet? Och då tänkte jag efter och sa; nej, det har jag inte riktigt, det tycker 
jag inte.” (Terapeut 3) 
 

Avslöjande av tankar och känslor som väcks i terapirummet 

 
Terapeutens avslöjande av sina tankar och känslor under en session kan ske avsiktligt, omedvetet, 
verbalt och ordlöst. En vanligt förekommande verbal Self-Disclosure är när terapeuten avsiktligt 
sätter ord på sina tankar och delar dem med patienten. Det kan till exempel ske när terapeuten 
inte förstår patientens psykoterapeutiska dilemma och delar sin osäkerhet med patienten. 
 

”Det är ett sätt att i en situation dela psykoterapeutiska dilemman med patienten. Jag 
säger: ”jag vet inte riktigt hur jag ska tänka om det här, å ena sida säger du sådär, å andra 
sidan säger du såhär.” (Terapeut 1) 

 
Någon terapeut beskriver hur han kan få lust att berätta något som har att göra med hans liv 
utanför terapirummet men undviker det. Hans behov att vilja berätta något personligt om sig 
själv, sina barn eller sitt privatliv, omvandlas avsiktligt till att han säger något om kontakten 
mellan sig och patienten och de känslor som det väcker i terapirummet.  
 

”Jag har en patient som är som en liten fågelunge och jag tänker på när mina barn var 
små och behövde pysslas om. Istället för att prata om det om mina barn så kan jag säga 
såhär; nu har jag en känsla av att jag skulle vilja stoppa ner dig i en varm säng och koka en 
kopp choklad till dig. Att jag omvandlar önskan om att säga något privat till att förstå vad 
som rör sig mellan mig och patienten.” (Terapeut 2) 
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Det framkommer flera exempel där terapeuterna berättar att de känner sig osäkra på hur de ska få 
kontakt med en känslig och sårbar patient. När patienten är mycket svår att få kontakt med kan 
terapeuten ge uttryck för hur det känns under terapisessionen. Terapeuten väljer att avslöja sina 
känslor av ilska, hopplöshet och osäkerhet för patienten i hopp om att kontakten ska förbättras.  
 

”Alltså detta är en person som varit väldigt, väldigt svår att få kontakt med. Till en början 
var timmarna präglade av tystnad och om jag sa någonting, ett väldigt förakt och 
avståndstagande, fnysningar. Jag kände mig osäker hur jag skulle få kontakt med honom, 
hur jag skulle kunna gå tillväga. Jag pratade också med patienten om det, hur svårt jag 
tyckte att det var. ” (Terapeut 2) 

 
Det framkommer också exempel när Self-Disclosure uttrycks oavsiktligt, omedvetet och spontant 
i terapirummet. Reflektionen kommer först efteråt. Ett exempel är när terapeutens känsla 
avspeglas i hans tonfall. Patientens fråga om var terapeuten tillbringat sin semester ökar 
terapeutens irritation, som redan finns inom honom. Han svarar med en motfråga och funderar 
efteråt över sin oavsiktliga Self-Disclosure.  
 

”Jag ställde inte bara en motfråga utan en ganska avvisande och lite misstänksamt präglad 
motfråga, som visade hur jag kände. Ja, hade jag kunnat reflektera kring det innan jag sa 
någonting så hade jag kunnat reflektera över min egen reaktion och funderat över om jag 
kanske kunnat säga någonting om hans fråga, som tillexempel att; du undrar om jag har 
varit utomlands, men vet du vissa frågor svarar vi inte på. Just av den anledningen att vi 
vill möjliggöra fantasier.” (Terapeut 2) 
 

En ordlös Self-Disclosure som också upplevs både oavsiktlig och ofrånkomlig är när terapeuten 

visar sina känslor som gråt eller skratt inför patienten. Mimik och gester kan avslöja terapeutens 

känslor och sker på ett omedvetet plan som ligger utanför terapeutens kontroll. 
 

”Ja, att man har lättare till gråt och lättare till skratt, är känslomässigt mer öppen eller vad 
man kan säga och det gör ju att man är avslöjande. Man kan ju inte dölja det, man har ju 
inget pokerface, i och med att man tittar på varandra och ser patienten hela tiden. Ibland 
behöver man inte säga så mycket, man är redan avslöjad.” ( Terapeut 4) 

 
Avslöjanden om livet utanför terapirummet 
 
Det framkommer flera exempel på när terapeuten blir självavslöjande och berättar något som 
handlar om privatlivet utanför terapirummet. Det vanligast förekommande i materialet är att man 
berättar om något intresse som kan delas med patienten. 
 

”Jaa, jag kan ju börja berätta om hur jag har valt att berätta om mig själv och valt att 
berätta om min trädgård och hur jag pysslar om gräsmattan, han var själv väldigt, lite väl 
upptagen kanske, av hur hans gräsmattas tillstånd var.” (Terapeut 5) 

 
Berättandet och innehållet väljs avsiktligt och utifrån vad som kan tänkas skapa kontakt med 
patienten. Denna typ av Self-Disclosure kan användas då andra interventioner inte ger den 
önskade kontakten och i fallet som beskrivs upplevs det förbättra samspelet. 
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”Mitt syfte var att genom att föra ett samtal med ett innehåll som fångade honom så 
skulle vi få allt längre stunder av kontakt. /…/Jag inriktade mig på att visa mitt intresse 
för det han var intresserad av. Han var väldigt föraktfull i början. Och sedan så 
utvecklades det lite att jag berättade om någon bok jag själv hade läst som rörde det här 
området och kanske någon film jag hade sett och efterhand, mycket, mycket långsamt så 
utvecklades samtalen till att vi kunde ha lite längre samtal.” (Terapeut 2) 

 
Någon terapeut berättar om en personlig egenskap för patienten efter att upprepade gånger 
anklagats för att vara kall. Efter att ha försökt med andra interventioner tillgriper terapeuten en 
Self-Disclosure som innebär att en del av den egna självuppfattningen avslöjas.  
  

”Ja, hon har dessutom sagt av och till, du är så kall mot mig. Det känns ju jobbigt. Och 
det har jag flera gånger inte svarat direkt på utan förstås, ja, påminner det här dig om 
någonting annat? /…/och jag känner att är det någonting jag inte är i terapisamtal så är 
det kall, jag håller inte med om detta! Jag är inte kall! Det är jag inte! Och det är ju också 
en slags Self-Disclosure, min syn på mig själv som jag visar upp. Jag säger stopp och 
belägg, det här går jag inte med på. (Terapeut 3) 

 

En annan typ av berättelse på det personliga planet beskrivs som att terapeuten berättar om en 
händelse ur privatlivet där det centrala i berättelsen är känslan som väckts. Händelsen väljs utifrån 
att den har väckt samma känsla hos terapeuten som den som patienten just då förmedlar och 
känner i terapisituationen.  
 

”Ja att det är pinsamt, att det är svårt eller att jag minns att jag cyklade och ramlade, jag 
kan berätta en historia eller att jag förlorade någonting så där är jag lite mer så att jag kan 
berätta något ur mitt eget liv.” (Terapeut 4) 

 

Känslomässiga upplevelser av Self-Disclosure 
 
Materialet visar att Self-Disclosure kan väcka känslor hos såväl terapeut som patient och det 
framförs att det är viktigt att skilja mellan den egna upplevelsen och patientens känsloupplevelse. 
Det beskrivs att Self-Disclosure kan väcka positiva känslor av frihet, trygghet, glädje och kontakt, 
negativa känslor av ilska, förvåning och obehag men också blandade känslor. Det betonas att 
patienten kan bli tryggare av att terapeuten ger något av sitt personliga liv. Det kan kännas 
dubbelt för patienten om det samtidigt blir något som tynger patienten. I värsta fall skulle Self-
Disclosure då kännas som en lättnad för terapeuten, men öka otryggheten hos patienten. 
  
När en av terapeuterna använder Self-Disclosure för att tydliggöra sin uppfattning om sig själv 
för patienten, känns det som en frihet och ger en lugnare känsla efteråt. 
 

”Det kändes jättebra. /…/ Antagligen kände jag mig lugnare/…/Ja det är som att jag 
känner mig friare och att detta med att visa upp, ja kanske lite helare, jag visar upp en sida 
av mig själv som är, inte bara den, lyssnande, inkännande, intuitiva, vilket jag nog har 
väldigt mycket av i min terapeutiska roll om man säger så utan också en tydlighet som då 
känns befriande för mig själv. ” (Terapeut 3) 
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Samtliga terapeuter tycker det kändes tryggt att visa upp sin mottagningsmiljö och personliga val 
av till exempel tavlor och möbler. En av terapeuterna får frågan av sin patient, som är konstnär, 
vem som gjort en tavla i mottagningsrummet. Terapeuten har själv målat tavlan och berättar det 
för patienten.  
 

”Då sa han, men vad fin. Den ser väldigt femtiotalsaktig ut. Jag minns att han var på väg 
ut när han sa fin, som ett svar på att jag sa att jag hade gjort den och jag blev lite stolt för 
jag visste att han var proffs.” (Terapeut 3) 
 

Self-Disclosure beskrivs kunna väcka blandade känslor hos terapeuterna. Det kan kännas 
bekymmersamt med det psykoterapeutiska dilemmat men glädjande att få dela detta med 
patienten och uppleva att det ökar kontakten. 
 

”Det är klart att det är ett bryderi i någon form, men det känns inte som att bryderiet är 
huvudsaken, det är mera formen liksom, utan det känns mera som att det är någon glädje 
och tillfredsställelse att dela det och att vi får kontakt genom det. Så bryderiet behöver 
det inte vara så jättemycket av. (Terapeut 1) 

 
Något som kan väcka blandade känslor hos såväl terapeut som patient, är när terapeuten känner 
sig obekväm och pressad till Self-Disclosure. Patientens behov av att känna sig speciell som ett 
försvar för en djup värdelöshetskänsla driver fram frågor om terapeutens privatliv och Self-
Disclosure kan då förbättra arbetsalliansen tillfälligt, men inte på lång sikt.  

 
”Det var ju blandade känslor, det fanns en förhoppning om att nu kanske alliansen blir 
bättre. Det var den positiva sidan av Self-Disclosure, men det var då blandat med den här 
känslan att det här hade jag blivit pressad till, det var inte mitt eget fria val utan ett 
resultat av en press, och det var ju naturligtvis inte bara för mig det blev en kluven 
upplevelse, utan det blev ju så för patienten också förstås, för henne var det mindre värt, 
det fick ju inte alls samma värde i alliansbefrämjande mening i och med att hon hade 
pressat mig till det. (Terapeut 5) 
 

Det framkommer exempel på när terapeuten oavsiktligt ger uttryck för sin ilska och hur det 
upplevs av terapeuten. En situation skildrar hur terapeuten utsätts för väldigt hård och upprepad 
kritik och tillrättavisningar och känner sig arrogant och aggressivt behandlad. När terapeuten blir 
arg och visar det, känns det obehagligt att ha tappat kontrollen. Det kan också kännas 
förvånande. 
 

”Ett annat fall där jag helt enkelt blir arg och inte kan behärska mig och det är ju en 
väldigt obehaglig upplevelse./…/det är ju en väldigt obehaglig situation om man vid ett 
sådant tillfälle säger nånting som avslöjar ens egna känslor. Att känna att man tappar 
kontrollen som terapeut/…/även om det kan tänkas ha lyckliga följder, så är ju 
upplevelsen i stunden när man känner att man förlorar sin behärskning, någonting 
obehagligt vill jag påstå.” (Terapeut 5)  

 
”Jag blev själv förvånad över det, över min egen affekt. Jag blev förvånad över att jag 
tagit i så” (Terapeut 2).  
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Miljön kan påverka både hur terapeuten och patienten känner sig. En av terapeuterna reflekterar 
kring att mottagningsmiljön blivit alltmer personlig med åren.  I början arbetade terapeuten på en 
psykiatrisk mottagning på ett sjukhus där miljön upplevdes som relativt opersonlig. Nästa 
arbetsplats var en privat mottagning, skild från bostaden men där möjligheterna att sätta sin egen 
personliga prägel ökade och togs tillvara. Nuvarande arbetsplats ligger i direkt anslutning till den 
privata bostaden. Terapeutens egen upplevelse är att denna typ av självavslöjande både känts 
positivt och med tiden allt tryggare, men det väcker mycket tankar kring hur patienterna känner  
sig.  

 
/…/ att patienten som kommer in i det lilla separata huset också ser mitt hus som är mitt 
hem har fått mig att tänka mycket kring att här visar jag, öppnar jag mig själv på olika 
sätt, som kan väcka nyfikenhet, undringar, frågor eller avståndstagande förstås hos 
patienten./…/ Det skulle både kunna bidra till en idealisering, att jag skulle vara så bra 
och i något fall till en avund och i något fall tankar som, jaha lever jag själv i det stora 
huset och funderingar kring det. Eller möjligtvis en irritation på att jag blåser upp mig på 
det viset.”  (Terapeut 3) 
 

Det känns som att när terapeuten upphör att sitta tyst och fungera som ett överföringsobjekt och 
istället träder fram som ett subjekt så ökar patientens trygghet.  
 

”/…/hon blir tryggare, det är något tryggande och hållande i att jag säger stopp, jag går 
inte med på detta. Jag står för vem jag är och hur jag är. Jag tror att jag kände att det är 
ger en större trygghet, jag sitter inte bara och tar emot.(Terapeut 3) 

 

En variation i materialet är att någon beskriver att patienten inte blir så påverkad av vad som 
berättas, i alla fall inte till den grad som den traditionella uppfattningen framhåller. 
 

”Jag kan till och med säga sådana saker som jag inte är tillfrågad, som att jag ska åka till 
landet. Det gör jag inte riktigt för att jag vet om patienten är betjänt av det och jag kan 
visst tänka mig att det ligger något i att sådana saker ska man vara försiktig med, att då 
kan patienter bli avundsjuka, att det väcker avund att man berättar om något sådant som 
man har, men jag tycker inte jag har känt det någon gång. Jag kan mer känna att patienten 
inte tycker att det var lika intressant som jag själv tyckte att det var.” (Terapeut 1) 
 

Påverkan på terapiprocessen  
 
Det visar sig att samtliga i studien anser att Self-Disclosure har en påverkan på terapiprocessen 
och materialet visar exempel både när självavslöjanden förhindrar respektive befrämjar processen. 
Både det klassiska psykoanalytiska och det relationella synsättet finns med i materialet. Ingen av 
de intervjuade ansluter sig helt och hållet till det klassiska synsättet utan är överens om att det 
finns tillfällen då Self-Disclosure har en plats i terapiprocessen. 
 
Self-Disclosure kan försvåra terapiprocessen om den hindrar patientens fria fantiserande och 
minskar kraften i överföringen. Man menar att terapeutens självavslöjande kan minska patientens 
möjligheter att använda terapeuten som ett överföringsobjekt och att det kan försvåra för både 
patient och terapeut att få syn på dysfunktionella relationsmönster. Det ges exempel på att 
terapeutens neutrala attityd kan minska patientens motivation att arbeta med sig själv i terapin 
och att det kan hindra terapiprocessen. Self-Disclosure som gör patienten otrygg kan försvåra 
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terapiprocessen. Det upplevs kunna ske om självavslöjandet sker utifrån terapeutens behov 
istället för patientens. 
 
Det ges exempel på att terapiprocessen kan förhindras av att Self-Disclosure hämmar patientens 
fria fantiserande om terapeuten.  
 

”Ja det är min uppfattning, det stör fantiserandet. Om jag säger någonting personligt om 
mig själv, så minskar det utrymmet för patienten att uppfatta mig på det sättet som 
patienten uppfattar mig, alltså jag talar då om för patienten ungefär att jag är si eller så. 
/…/ Ja, risken är att terapiprocessen dör. Den kraft som finns i processen minskar. 
/…/Och på det viset minskar jag utrymme som finns för patientens känslor och 
fantasier .” (Terapeut 2) 

 
Self-Disclosure kan minska terapeutens möjligheter att vara ett överföringsobjekt vilket kan göra 
det svårare för både terapeut och patient att få syn på dysfunktionella relationsmönster.  
 

”Att jag då medvetet undviker att lätta på trycket genom att svara på en fråga om det är 
så att jag förstår att det här är ett mönster för den här patienten att begripa eller viktigt 
för mig att begripa bättre,. Tanken är ju att det oftast utvecklar terapiprocessen, det 
utvecklas någonting lite starkare och tydligare som då också blir tydligare både för mig 
och för patienten. ” (Terapeut 3) 

 

Det beskrivs att motivationen kan skadas av terapeutens anonymitet, som när patienter frågar 
något personligt och terapeuten antingen låter frågan passera obemärkt eller svarar med en 
motfråga. Det opersonliga bemötandet upplevs göra att patienten tänker att det inte går att 
komma vidare och känner sig frustrerad, avvisad och oförstådd. Detta kan gälla för alla patienter.  
 

”Jag tänker inte på någon särskild typ, men på situationen, att de har varit frustrerade av 
att jag har varit en okänd person, de har varit plågade av det/…/ jag tänker att patienten 
kan ha lagt ner helt enkelt och tänkt att; här kan jag inte komma framåt. Mer eller mindre 
medvetet kan det ha sänkt deras motivation att arbeta i terapin.” (Terapeut 5)  

 
Det ses som centralt att man är medveten och observant på patientens behov och skiljer ut dem 
från terapeutens. Samtliga terapeuter är eniga om att Self-Disclosure som tynger patienten kan 
förhindra processen.  

”Jag tänker att vad det inte ska vara är ju att man börjar prata om sina egna bekymmer. 
Då tänker jag att det skulle kunna bli att man helt enkelt vänder på situationen så att 
patienten blir ens terapeut. /…/att föräldrarna har utnyttjat barnen för att anförtro sig 
och för att ha som vänner och stödpersoner och i värsta fall, som ett slags föräldrar. 
/…/finns en sådan erfarenhet i bakgrunden, kan man mycket lätt utlösa den hos en 
patient och det är naturligtvis djupt olämpligt. Patienten sätter då automatiskt sina egna 
behov i bakgrunden och blir omhändertagande gentemot sin terapeut och det är knappast 
syftet med en terapi.” (Terapeut 5) 

 
Ett annat exempel lyfter fram risken med att tala om för patienten att man är en person med 
goda avsikter och att självavslöjandet kan hindra patienten att känna sina negativa känslor. En 
patient, som känner att ingen tycker om honom och som får höra motsatsen av terapeuten kan 
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inte längre uppfatta terapeuten som en person med både goda och onda avsikter och kan inte 
känna och bearbeta negativa känslor i överföringen. Terapeutens beteende kan styras av 
omedvetna behov av att slippa utsättas för ilska i överföringen. Self-Disclosure sker då utifrån 
terapeutens behov istället för patientens. Terapeuten ger ett varnande exempel på hur det skulle 
kunna gå till. 

 
”Jag säger kanske: men det är ju inte alla människor som tycker illa om dig, jag tycker inte 
illa om dig. Men mitt omedvetna motiv eller mitt mer eller mindre omedvetna motiv kan 
vara att slippa patientens vrede eller hat, eller missnöje. Jag hjälper mig själv eller jag 
hjälper den delen av mig själv som inte tål patientens hat. Och på det viset minskar jag 
utrymme som finns för patientens känslor och fantasier.” (Terapeut 2) 

 
Om terapeuten blir otrygg av Self-Disclosure kan det förmedlas till patienten, som i sin tur blir 
otrygg. Någon berättar hur detta undviks genom att inte berätta om tillkortakommanden eller 
problem som påtagligt minskar självkänslan, både för att skydda sig själv och patienten. 
  

”Det är också något i det som är större än så. Det är inte till hjälp för kontakten eller 
närheten med patienten, om det blir obekvämt för patienten för det kan bli att patienten 
upplever att det är obekvämt för en själv. Så får det ju inte bli. Det är väl det som känns 
som en gräns och som är ett slags riktmärke. Terapin är till för patienten och även om jag 
praktiserar en ganska stor öppenhet så är det ingen symmetrisk relation utan det är en 
asymmetrisk relation. Och det vi har som gemensamt är att det är patientens utveckling 
det handlar om.” (Terapeut 1) 
 

Self-Disclosure kan gynna processen genom att lyfta en känslig och sårbar patient ur ett regressivt 
tillstånd. Terapeuten förstår det som att när man gör avslöjanden om sig själv och vem man är, så 
blir man ett subjekt i rummet istället för ett överföringsobjekt. Det kan underlätta patientens 
vuxna reflekterande kring sig själv och den andre.  
 

”Där är det också så med denna patient att flera gånger har jag verkligen försökt att få 
henne att fundera kring sin känslighet för mina reaktioner, hennes enorma känslighet för 
det och inte lyckats särskilt bra och då tyckte jag att det kom någon vart, att hon tänkte 
till. På ett vis kan man ju säga att min tydlighet blir ju också att jag vädjar till hennes mer 
vuxna jag, hennes mer reflekterande jag. Det andra är väldigt mycket överföring, hon är 
mer barnslig och så vädjar jag till ett mer reflekterande och vuxet jag/…/ för det måste 
ju också finnas, hennes reflekterande. Och på något vis lyfta henne ur regressionen. Jag 
tror att hon studsade litet, hon stannade upp och hon blev mer reflekterande. ”(Terapeut 
3) 

 
Self-Disclosure som förbättrar kontakten och relationen med patienten gör också att processen 
kan gå snabbare. Patientens motivation att arbeta med sig själv i terapin ökar när samarbetet blir 
bättre. Self-Disclosure kan stärka känslan av att patient och terapeut är jämbördiga i arbetet och 
att de kan lära av varandra. Samarbetet kan gynna en gemensam förståelse av det som sker i 
terapiprocessen.  

 
”Större närhet och kontakt, helt klart utifrån min erfarenhet, leder till en snabbare 
process, i motsats till, som jag uppfattar det, att man fick lära sig att det bluddrar ut 
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processen. Det är ett arbete som man gör tillsammans och att det stärker både viljan att 

arbeta och att man kommer någonvart.” (Terapeut 1) 
 

”Den gamla traditionen är ju mer att jag som terapeut ska vara klokare än patienten, men 
jag tänker att Self-Disclosure tillåter terapeuten och patienten att tillsammans förstå det 
som är fenomenet. Ibland är det ju jag då, terapeuten, ibland är det patienten eller så är 
det vi bägge två och den som är bäst terapeut, det vet jag inte alltid om det är jag eller 
patienten. Jag har mer en samarbetstanke, att kunna lyssna på patienten eller ta 
handledning av din patient. Fenomenet som vi försöker upptäcka och förstå tillsammans 
måste vara något som vi gör tillsammans” (Terapeut 4) 

 
Samtliga terapeuter betonar att kontakten med patienten är central för att terapirelationen ska 
utvecklas och terapiprocessen gå framåt. Det ges exempel på att Self-Disclosure kan öka 
kontakten och särskilt med patienter som upplevs som svårkontaktade. 

 
” /…/ibland måste terapeuten kontakta den andra och inte tvärtom. Alltså det handlar 
om ett gemensamt ansvar att få kontakt. Och då blir Self-Disclosure ett sätt att skapa 
kontakt. Ibland är det ju inte alltid patienter som kan det.” (Terapeut 4) 

 
Det lyfts fram att trygghet och närhet fördjupar den terapeutiska relationen och är väsentligt för 
att gynna terapiprocessen. Det relationella förhållningssättet med Self-Disclosure anses öka 
tryggheten i relationen och stärka arbetsalliansen. Terapeuten arbetar medvetet med att vara mer 
personlig istället för anonym.  
 

”Jo det är till exempel om man väljer i det fall det är mer medvetet, utifrån en tanke att 
arbetsalliansen inte är så trygg som man tycker är nödvändigt för att terapin ska fortskrida 
på ett rimligt sätt, att då så kan man öka tryggheten genom att ge något av sitt personliga 
liv och det kan ju naturligtvis vara på många olika plan. (Terapeut 5) 

 
Det beskrivs att det klassiska förhållningssättet kan bli för strängt för patienter som är mycket 
sårbara, känsliga och svårkontaktade. Self-Disclosure upplevs vara till hjälp för att skapa trygghet 
och närhet i relationen med dessa patienter. Det ges exempel på när relationen förbättras och 
fördjupas av ett självavslöjande. 
 

”Att man då använder en metod som inte är den klassiska analytiska metoden, att 
friassociera utan man blir ganska aktiv i syfte att skapa kontakt och det är i en känsla att 
allt annat är uttömt. Alltså jag kan inte sitta tyst med en tyst patient, det är meningslöst, 
det är också elakt att göra det.” (Terapeut 2) 

 
Det framhålls också att terapeutens självavslöjande av negativa händelser kan göra patienten 
tryggare. När Self-Disclosure ger patienten en känsla av igenkänning och av att vara jämbördig i 
relationen, minskar de psykiska försvaren. Det centrala är att händelsen eller situationen som 
avslöjas har gett samma känsla hos terapeuten som den som just nu är aktuell hos patienten i 
rummet. När den svåra känslan återupplevs av terapeuten, kan båda dela samma känsla och det 
kan gynna processen.  
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”Det blev någon slags gemenskapskänsla, igenkännande förstås och i det också någonting 

av att vara på samma nivå.” (Terapeut 3) 
 

”Man måste på något sätt vara två om det, man kan inte vara ensam om det och det är 
det som är hoppet, att man delar det. Man blir ju inte av med en upplevelse av skam utan 
man kan dela den. Väldigt viktigt för upplevelsen är att jag är ensam, jag är kass och dålig, 
men är vi två så är det mindre dåligt. Samma känsla, inte samma upplevelse och jag tror 
att man intuitivt behöver vara i rummet samtidigt, det måste finnas här att det är pinsamt 
och svårt. (Terapeut 4) 

 

Terapeuten självavslöjande kring sina egna tankar och känslor om sig själv och hur patienten 
uppfattar honom kan främja mentaliseringsförmågan hos patienter i allmänhet och hos patienter 
med rigida tankesätt i synnerhet. De har svårt att sätta sig in i andras tankar och känslor och Self-
Disclosure upplevs vara en verksam komponent i terapiprocessen. 

 
”Alltså människor som är väldigt fyrkantiga och svåra att förstå sig på och som har svårt 
att psykologisera själv, där tänker jag på en terapisituation med en sådan person där jag 
säger: ”När jag hör detta så, tänker jag på detta sätt. Vad tänker du om det jag tänker? 
Det är också ett sätt som jag främjar mentaliseringen på och jag främjar kontakten och 
jag visar upp något av mitt tänkande” (Terapeut 1) 

 

”Ja man kan säga att det fanns områden inom honom som var väldigt fastlåsta och svåra 

att mentalisera. Detta är ett sätt att försöka hjälpa honom att mentalisera. Jag talar om hur 
jag känner mig och jag frågar honom också hur han föreställer sig att jag känner mig när 
han är så avvisande. Han säger själv att han är totalt oempatisk vilket jag inte alls tror att 
han är. Ja, efterhand som vi kunde prata längre stunder och kontakten blev bättre så 
hände detta att han efterhand kunde uttrycka mer känslor.” (Terapeut 2) 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Den fenomenologiska metoden som använts har haft som syfte att erhålla kvalitativa aspekter av 
de intervjuades livsvärld genom otolkade men nyanserade beskrivningar. Allmänna åsikter har 
inte efterfrågats utan det som sökts har varit specifika upplevelser och erfarenheter ur den 
intervjuades värld. Intervjuaren har undvikit på förhand formulerade frågor. Ett öppet och 
nyfiket förhållningssätt har varit till hjälp att samla in så rika och förutsättningslösa data som 
möjligt.  Samtliga intervjuade har gett rika och nyanserade beskrivningar och exempel på kliniska 
situationer där det förekommit Self-Disclosure.  Genom att aktivt lyssna och förstå den beskrivna 
erfarenheten har fokus lagts på den mening som intervjupersonen upplever i relation till 
fenomenet och livsvärlden.  

I den här studien intervjuades fem psykodynamiska psykoterapeuter. De valdes enligt 
snöbollsmetoden (Kvale & Brinkman, 2014) så att en person förmedlat kontakt med nästa. 
Fördelar med metoden är att den är bekväm såtillvida att informanterna föreslagits istället för att 
ha letats upp, att de intervjuade funnits på ett hanterbart geografiskt avstånd och att samtliga varit 
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villiga att delta i studien. Det kan i sin tur ha berott på vetskapen om att de blivit 
rekommenderade av en kollega som också ställt upp. Nackdelar skulle bland annat kunna vara att 
inte tillräckligt många olika slags åsikter och upplevelser blivit representerade eftersom urvalet 
skett inom en krets av kollegor med kännedom om varandra.  

Data analyserades med avseende på innebörder.  Det analyserande förhållningssättet liksom 
intervjuerna präglades av djuporientering. Analysen följde de riktlinjer som Robinson och 
Englander (2007) förespråkar och sju generella strukturer uppkom ur materialet. Dessa bildade 
tillsammans en essens av det undersökta fenomenet. 

Validitet står för hur starkt och hållbart ett uttalande är och huruvida en metod undersöker vad 
den påstår sig att undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). I studien har stor vikt lagts vid att 
informanterna förstått definitionen av fenomenet och sedan så fritt och öppet som möjligt fått 
beskriva sina tankar och känslor och erfarenheter av detsamma. Kontinuerlig avstämning av 
informationen har gjorts under samtalet för att sträva efter att undvika missförstånd. Det 
delgivna materialet har återgivits så noggrant som möjligt. Noggrannhet har också eftersträvats 
igenom hela analysarbetet. 

Reliabiliteten, tillförlitligheten i studien, syftar på om studien kan upprepas av andra forskare vid 
andra tidpunkter med samma metod (Kvale & Brinkman, 2014). Den fenomenologiska metoden, 
som valts i den här studien, innebär att en och samma öppna fråga ställts till informanterna. 
Endast sådana följdfrågor som bidrar att utveckla och fördjupa deras egna beskrivningar har 
använts.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Avsikten med studien var att undersöka fem psykodynamiska psykoterapeuter upplevelser av att 

arbeta med Self-Disclosure. 

 

Miljö och personlighet 

 

Begreppet Self-Disclosure är mångfacetterat och omfattar en stor variation av självavslöjande 

beteenden, allt från ett enstavigt svar på en fråga till utförliga beskrivningar av analytikerns 

personliga liv (Jacobs, 1999).  Litteratur och material beskriver olika former av Self-Disclosure 

och att den sker med varierande intention. Det är ofrånkomligen så att även en avsiktlig Self-

Disclosure kan innehålla ett mått av oavsiktlighet. När terapeuten säger något kan ett tonfall 

förmedla en omedveten känsla. Det visar sig att Wachtel (2008) beskrivit Self-Disclosure på ett 

liknande sätt. Samtliga i studien är överens om att terapeutens miljö och personlighet är en 

ofrånkomlig Self-Disclosure. Terapeutens blotta uppenbarelse, sättet att vara, hur man pratar, 

vilka saker som finns i mottagningen och hur mottagningen ser ut är en form av Self-Disclosure i 

den meningen att det sänder ut signaler till patienten. En patient vet i själva verket en hel del om 

sin terapeut utan att för den skull veta så mycket om dennes privatliv, som bara är en del av 

terapeuten.  

 

Frågor och svar 

 

En form av verbal Self-Disclosure är att svara på frågor och berätta om sig själv och materialet 

visar på både likheter och skillnader i förhållningssätt. Det klassiska psykoanalytiska 

förhållningssättet förespråkar att man inte ska svara på frågor eller berätta om sig själv utan 
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utforska varför frågan ställs, för att möjliggöra patientens fria fantiserande (Freud, 1915; Shill, 

2004). Ingen av terapeuterna ansluter sig oreserverat till detta synsätt. Vissa frågor svarar man 

alltid på, såsom oklarheter om samtalstider. Sedan varierar förhållningssätten från att alltid svara 

direkt till att ha som regel att svara med en motfråga för att inte hämma patientens möjlighet till 

fantiserande. Jacobs (1999) anser att patientens fantasier kan hämmas av Self-Disclosure, men 

säger också att det inte behöver vara så. Patienten fortsätter att fantisera fritt efter en Self-

Disclosure, men nu även om den nya information han fått. Renik (1995) menar att patienten både 

fantiserar om och idealiserar terapeuten vare sig denne är anonym eller inte. Materialet visar på en 

uppfattning att patienten kanske inte påverkas så mycket av vad terapeuten berättar om sitt 

privata liv som det klassiska synsättet hävdar. Det förefaller som att varje enskild patient, 

situation och fas i terapiprocessen är vägledande för hur terapeuten förhåller sig.  

 

Avslöjanden av tankar och känslor som väcks i terapirummet 

 

Materialet visar både likheter och skillnader i synen på hur Self-Disclosure kan påverka patientens 

överföring.  De som anser att Self-Disclosure minskar överföringen ser både fördelar och 

nackdelar med detta. Dels kan möjligheten att få syn på dysfunktionella relationsmönster 

försvåras, dels kan patienter lyftas ur ett regressivt tillstånd. När terapeuten blir tydlig med sig 

själv och sina åsikter talar man till den vuxnare och mer reflekterande delen i patienten, något 

som kan föra processen framåt. Det skulle kunna vara så att Self-Disclosure förhindrar att 

patienten upprepar negativa relationsmönster tillsammans med terapeuten. Genom att terapeuten 

blir ett subjekt för patienten kan istället nya relationsmönster etableras och generaliseras till 

relationer utanför terapirummet.  

 

Avslöjanden om livet utanför terapirummet   

 

Det visar sig i materialet att terapeuten kan sänka nivån av ångest och skam hos patienten genom 

att avslöja svåra händelser ur sitt eget liv. Händelsen väljs utifrån att den gett terapeuten liknande 

känslor som patienten känner i rummet. Detta skulle kunna liknas vid det som Fonagy beskriver 

och benämner som ”mentalized affectivity” och ”marked mirroring” (Fonagy et. al, 2002) som är 

viktiga anknytnings- och mentaliseringsprocesser.  Terapeuten känner samma känsla som 

patienten och kan härbärgera och återspegla den på ett tryggt och begripligt sätt till patienten, 

som känner igenkänning och förståelse. Anknytningsteoretisk forskning har visat att moderns 

affektiva beteende och sätt att spegla barnet har betydelse för hur barnets självrepresentationer 

utvecklas (Fonagy et.al, 2002; Broberg et. al, 2007). Givet att anknytningssystemet är aktivt under 

hela livet kan processen vara betydelsefull för den vuxna patientens självutveckling.  

 

Känslomässiga upplevelser av Self-Disclosure 

 

Terapeutens och patientens olika känsloupplevelser kring Self-Disclosure beskrivs som både 

positiva, negativa och blandade. Det betonas hur viktigt det är att skilja ut de känslomässiga 

upplevelserna och konsekvenserna av ett självavslöjande. Huvudsyftet med Self-Disclosure är att 

det sker utifrån patienten känslomässiga behov. Det framkommer att man med åren fått ett mer 

öppet förhållningssätt och känner sig tryggare med att visa upp känslor för patienten, men att 

man kan skydda både sig själv och patienten från otrygghet genom att undvika att berätta något 

som påtagligt riskerar att minska självkänslan. Öppenhet och ärlighet innebär risken att bli kritiskt 

granskad av patienten (Renik, 1995). Vissa terapeuter känner sig mer bekväma med att göra 
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självavslöjanden och förmår att göra dem på ett känsligt och icke-invaderande sätt (Holmqvist, 

2015). Det verkar som att självavslöjanden i motsats till anonymitet och återhållsamhet kan öka 

terapeutens ångest och sårbarhet och ställer högre krav på terapeuten att vara trygg även när 

denne ibland och oundvikligen misslyckas, för att sedan kunna återupprätta balans både hos sig 

själv och hos patienten. 

 

Påverkan på terapiprocessen 

 
Det framkommer att Self-Disclosure ökar känslan av igenkänning, jämbördighet och delaktighet 
hos patienten vilket gynnar samarbetet i terapin. Patientens motivation ökar och det snabbar på 
terapiprocessen. Litteraturen ger stöd för att Self-Disclosure kan ge patienten känslan av att 
känna sig jämbördig med terapeuten och att terapeuten uppfattas som en verklig person (Hill & 
Knox, 2002).  Tillit och motivation ökar hos patienten som vågar vara mer öppen och arbeta med 
sig själv och processen kan gå snabbare Detta står i kontrast till det klassiska synsättet att 
terapeutens anonymitet ökar spänningen och ångesten hos patienten vilket driver processen 
framåt (Freud, 1915; Shill, 2004). Terapeuterna i studien betonar trygghet och närhet som 
centrala och gynnsamma faktorer för terapiprocessen.  Det relationella synsättet beskriver Self-
Disclosure som en naturlig del av samspelet mellan två subjekt i rummet och ser terapeutens 
självavslöjande som något som kan vara trygghets- och kontaktskapande (Wachtel, 2008).  Detta 
kontrasteras återigen av den klassiska teorin, som menar att neutralitet och abstinens skyddar 
patienten mot terapeutens motöverföring och ger analytikern utrymme att reflektera inom sig om 
sina önskningar och fantasier (Freud, 1915; Shill, 2004). Båda synsätten finns med i materialet. Å 
ena sidan kan Self-Disclosure hindra patienten att kunna och våga fantisera fritt och använda 
terapeuten som ett överföringsobjekt. Å andra sidan behövs Self-Disclosure för att skapa en trygg 
relation med vissa patienter, som annars riskerar att sluta eller att hamna i en låsning. När 
terapeuten blir självavslöjande och träder fram som ett subjekt upplevs det öka patientens 
trygghet och det framkommer exempel på hur terapeuten kan berätta om och dela ett intresse 
med patienten. Jacobs (1999) skriver att ett klassiskt förhållningssätt kan vara användbart i många 
fall, men för vissa patienter, beroende på deras svårigheter och tidigare historia, blir det 
kontraproduktivt och riskerar att öka patientens motstånd och att terapiprocessen låser sig.   
 
Det verkar som att sårbarhet och känslighet hos patienten kan påbjuda en större öppenhet från 
terapeutens sida, men också ökad medvetenhet kring vad patienten kan härbärgera. Patienter i 
allmänhet och patienter med låg struktur i synnerhet, behöver bli bemötta med empati, närvaro 
och förståelse och vad som är gynnsamt för processen beror på individen och kan variera från 
ögonblick till ögonblick i terapin. Det är möjligt att patienter med låg struktur är mer i behov av 
stödet av en Self-Disclosure, än patienter som har en högre struktur och lättare kan reflektera 
kring sig själv och förstå innebörden i en tolkning.  I realiteten ligger emellertid graden av 
struktur på ett kontinuum och dessutom kan individens placering på detta kontinuum variera 
utifrån situation och ångestnivå. Det är därför svårt att generalisera Self-Disclosure till en teknik 
för en viss patientkategori. Samtliga terapeuter i studien är överens om att det finns tillfällen i en 
terapi då terapeutens självavslöjande kan vara nödvändigt för att skapa kontakt och bygga en 
trygg relation och att det gynnar alliansen. Intressant i sammanhanget är den forskning som visar 
att kvaliteten på alliansen kan ha betydelse för hur olika typer av självavslöjanden landar hos 
patienten. När alliansen är svag upplevs terapeuten och sessionen sämre av en Self-Disclosure 
(Myers & Hayes, 2006). Det skulle kunna vara så att Self-Disclosure då riskerar att handla om 
terapeutens behov och inte patientens. Fokus flyttas från patienten till terapeuten, vilket belastar 
en redan svag allians istället för att förbättra den.   
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Slutsatsen kan dras att samtliga terapeuter i studien upplever att Self-Disclosure kan befrämja 
patientens mentaliseringsförmåga. Terapeutens öppenhet med tankar och känslor om sig själv 
och om sin upplevelse av patienten stärker mentaliseringsförmågan hos patienten och det upplevs 
gynna terapiprocessen. Liknande tankar återfinns i litteraturen hos bland annat Fonagy (2003) 
som ser terapins mål som, dels att öka patientens förmåga att tänka kring mentala processer 
kopplade till tankar, känslor och beteenden, dels att använda den ökade förmågan för att förstå 
och förändra interaktionsmönster som skapar ohälsa. Det förefaller som ett pragmatiskt 
förhållningssätt till Self-Disclosure gynnar terapiprocessen. Konsekvenserna av Self-Disclosure 
kan inte förutses utan det centrala är terapeutens uppmärksamhet på hur den landar hos 
patienten och vilken påverkan den får för terapiprocessen. 
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien är begränsad till fem intervjuer och det kunde vara av intresse att utvidga antalet 

intervjuade och göra en större fenomenologisk studie på samma tema. Intressant vore att 

fördjupa förståelsen av vad det är hos terapeutens Self-Disclosure som befrämjar 

behandlingsresultatet.   
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie om upplevelsen av att arbeta med Self-

Disclosure. 

 

Jag heter Birgitta Bryngelson och studerar på psykoterapeutprogrammet vid Ersta Sköndal 

Högskola. Jag skall under våren skriva en uppsats inom ramen för utbildningen. Syftet är att 

beskriva psykoterapeuters upplevelser av att arbeta med fenomenet ”Self-Disclosure”. 

   

Det engelska begreppet ”Self-Disclosure” kan ha flera definitioner. På svenska har det översatts 

till personlig öppenhet eller självavslöjande.  I denna studie har en bred definition av begreppet 

valts. Definitionen omfattar både omedveten ”Self-Disclosure”, som att terapeuten råkar 

undslippa sig något, säger fel eller förmedlar något på ett icke-verbalt sätt och medveten som  att 

berätta subjektiva erfarenheter och att svara på frågor. 

 

Jag planerar nu att göra intervjuer med fem legitimerade, psykodynamiska psykoterapeuter. 

Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Tid och plats bestäms i största möjliga utsträckning efter 

dina önskemål. Intervjun kommer att spelas in på band. När uppsatsen är klar kommer det 

inspelade materialet 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 på Ersta Sköndal Högskola eller i 

annan form av publicering kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer.  

 

 Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför 

studien och jag kan nås på e-post birgitta@bryngelson.se  

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
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Bilaga 2  

Samtyckesbrev      

 

Projektets titel:   

 

Att arbeta med Self-Disclosure      

En fenomenologisk studie av psykodynamiska psykoterapeuters upplevelser  

 

Studieansvarig:   

Namn: Birgitta Bryngelson 

E-post:birgitta@bryngelson.se 

Tfn: 0708-164625 

 

Studerar vid:   

Ersta Sköndal Högskola 

Psykoterapeutprogrammet 

S:t Lukas utbildningsinstitut, Box 11189, 100 61 Stockholm. 

Utbildning:  

Psykodynamisk Individualpsykoterapi vuxna, 90 hp.  Examensarbete, 15 hp  

Nivå:  

Avancerad  

   

Jag har tagit del av bifogad skriftlig information och muntligen informerats om studien.   

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

  

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning:  

  

   

Datum: ……………………………………………………………………………..  

  

   

Deltagarens underskrift: …………………………………………………………   

 


