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Sammanfattning  
Dagens informationssamhälle, erbjuder nya sätt att interagera, att etablera 
relationer och att bibehålla kontakten mellan människor. Teknologi och terapi blir 
ett sätt att upprätthålla en terapeutisk relation med hjälp av Skype som 
informationsteknologiskt hjälpmedel. Syftet med studien är att undersöka 
psykoterapeuters upplevelser av den terapeutiska relationen inom psykodynamisk 
psykoterapi via videokommunikation. Frågeställningarna fokuserar på 
terapeuternas användning av de psykodynamiska teorierna, beskrivning av den 
terapeutiska relationen samt hur  den terapeutiska alliansen byggs vid 
videokommunikation.  Studien hade en kvalitativ forskningsansats med en 
hermeneutisk metod. Sex terapeuter som bedrev terapi på Skype har intervjuats. 
Resultaten visar att terapeuterna upplevde att det fanns en distans i relationen som 
kunde användas positivt för att utreda något djupare i terapin. Terapierna blev 
mer ordrika då överföringar och motöverföringar inte kunde identifieras lika lätt 
som vid ett fysiskt möte. Den terapeutiska alliansen upplevdes skörare på Skype. 
Slutsatser av studien var att bedriva en psykodynamisk psykoterapi på Skype 
behövde terapeuterna anpassa teorin till teknologin. Distansen i relationen 
användes som ett hjälpmedel för att terapin skulle utvecklas till en insiktsterapi 
men kunde även verka till att försvaren förstärktes.  
Nyckelord: Psykodynamisk psykoterapi, videokommunikation, Skype, terapeutisk 
relation, allians. 
 

Abstract 
Today's information society, is offering new ways to interact, to establish 
relationships and maintain contact between people. Technology and therapy is a 
way to maintain a therapeutic relationship with the help of Skype as an 
information technology tools. The purpose of the study is to examine 
psychotherapist’s experiences of the therapeutic relationship in psychodynamic 
psychotherapy via video communication. Research questions focuses on the 
psychotherapists' use of psychodynamic theories, the description of the 
therapeutic relationship and how the therapeutic alliance is being built in video 
communications. The study was a qualitative research approach with a 
hermeneutic method. Six therapists who pursued therapy via Skype were 
interviewed. The results show that therapists felt that there was a distance in the 
relationship which could be used positively to investigate deeper into the therapy. 
The therapies became wordier as transferense and countertrancferences could not 
be identified as easily as in a physical meeting. The therapeutic alliance felt more 
fragile on Skype. Discussions from the study shows in order to pursue a 
psychodynamic psychotherapy on Skype the therapists needed to adapt the theory 
to the technology. The distance in the relationship was used as a means of therapy 
to be developed into insight therapy but could also seem to strengthen the 
defenses. 
Keywords: Psychodynamic psychotherapy, video conference, Skype, therapeutic 
relationship, alliance. 
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1 Inledning 
Människans behov av att kommunicera ligger djupt rotat i hennes natur. Att finna 
nya vägar till att åstadkomma samtal är en drivkraft för att tillgodose människans 
behov av tillhörighet och känslan av förståelse. Dagens informationssamhälle, 
med ständig utveckling inom teknologin erbjuder nya sätt att interagera, etablera 
relationer och att bibehålla kontakten mellan människor. När det gäller 
psykoterapi utvecklas tekniken parallellt med de teknologiska tillämpningarna. 
Teknologi och terapi blir därför en sammanfogande länk mellan terapeut och 
patient och ett sätt att upprätthålla kontakt även om de yttre förutsättningarna 
förändras i en mobil population. Att bedriva terapi oavsett avstånd, städer och 
länder ger en möjlighet att nå ut till människor som annars kanske inte har 
möjlighet att ta sig till en terapi. Ekonomiska och/eller tidsbesparingar kan göra 
att patienter hellre väljer detta alternativ. Förändras ramarna för terapin så ändras 
dessutom förutsättningarna för terapin och möjligheten att att nå nya färdigheter. 
Terapeuten kan därför påverka yttre omständigheter som hindrar konfidenten att 
nå sin egen livsberättelse, Yalom (2003, s 29) uppmanar terapeuten till att 
”undanröj allt som hindrar växt och utveckling”. 
 
Genom att studera hur vi använder ny teknologi kan vi även undersöka hur 
terapin påverkas men också om teknologin förändrar oss som terapeuter och 
patienter. Ett informationsteknologiskt hjälpmedel att använda i terapin kan vara 
användandet av det internetbaserade kommunikationsprogrammet Skype som 
erbjuder röst –och /eller videosamtal. Dagens kommunikation sker med hjälp av 
nya medier och det är därför av vikt att studera terapeuters upplevelser av den 
terapeutiska relationen med informationsteknologiska hjälpmedel och om ny 
teknologi förändrar denna. En förhoppning med denna studie är påvisa nya 
aspekter i den terapeutiska relationen med hjälp av videokommunikation samt de 
möjligheter och fördelar som teknologin skapar.  
 
Syftet med studien är att undersöka psykoterapeuters upplevelser av den 
terapeutiska relationen inom psykodynamisk psykoterapi via 
videokommunikation.  
 

2 Teoretisk bakgrund 

I denna studie kommer begreppet videokommunikation att användas för att 
beskriva olika sätt att föra röst och videosamtal med hjälp av dator och 
webbkamera t.ex. Skype och FaceTime.  

2.1 Psykoterapeutiska ramar 

Freud (1913) beskrev ramarna och dess betydelse för terapin där tid, kostnad och 
en prövotid på en till två veckor ingick i terapin. Killingmo & Gullestad (2011) 
sammanfattar ramen som de yttre och inre faktorer som håller samman det 
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terapeutiska samtalet. Detta samspel särskiljs ifrån ett dagligt socialt samtal där 
ramen belyses som utgångspunkten för att beskriva den terapeutiska relationen. 
Även Winnicott (1955) belyste ramarna och dess behov av förändring då han 
skrev att anpassning till ramarna sker allteftersom patientens behov av utveckling 
sker. I arbetet med en patient med brister i ego utvecklingen samt regressiva 
patienter så tar arbetet med ramar och miljö en framträdande roll och arbetet med 
tolkningar och överföringar får en nedstigande sådan. Neumann (2013) beskriver 
de yttre ramarna som en trygghet för patienten att kunna vända sig inåt i en dialog 
och för att arbeta tillsammans med terapeuten. 

2.2 Den psykoterapeutiska relationen 

Den terapeutiska relationen mellan terapeut och patient beskrivs av Shedler (2010) 
som en hörnsten inom den psykodynamiska teoribildningen. Denna 
interpersonella relation utvecklas till att bli både meningsfull och emotionellt 
laddad och de repetitiva mönster och relationer som patienten upprepar i 
relationen till terapeuten ger upphov till att undersökas i terapin. Målet med 
arbetet blir att utveckla en större flexibilitet i relationer och att bättre tillgodose de 
interpersonella behoven. Sigrell (2000) beskriver relationen som ett arbete mellan 
patient och terapeut för att gemensamt undersöka patientens inre; intra- och 
interpersonella relationer. De två krafterna som påverkar arbetet till förändring 
hos patienten är dels en vilja till förändring, dels en kraft mot denna förändring 
dvs motstånd. 

2.3 Terapeutisk allians 

Freud (1912) ansåg att alliansen bestod av patientens positiva överföring på 
terapeuten vilken baserades på tidigare positiva erfarenheter av relationer. Sigrell 
(2000) beskriver hur begreppet senare har utarbetats och idag benämns den 
terapeutiska alliansen som det gemensamma arbetet mellan terapeut och patient. 
De första tecknen på att alliansen etablerats är att patienten håller sig inom de 
terapeutiska ramar som etablerats och att patienten finner ett intresse av att möta 
de motstånd som uppstår i samband med rambrott. Alliansen förstärks genom 
terapeutens hållning genom nyfikenhet, inlevelse, respekten för ramarna samt  
terapeutens interventioner. McWilliams (2004) beskriver att terapeuten förlitar sig 
på sin empati, intelligens, intuition och förståelse för olika sorters personligheter 
och omständigheter för att förstärka den terapeutiska alliansen och får patienten 
att vilja undersöka sig själv och sitt inre. 

2.4 Överföring och motöverföring 

Patientens överföring tar sig i uttryck i relationen med terapeuten genom att 
patienten upprepar mönster, upplevelser och känslor till tidigare viktiga personer 
vilka nu riktar sig till terapeuten (Sigrell, 2000). Freud (1912) skiljde på en positiv 
respektive negativ överföring. Den positiva innebär att patienten har förtroende 
för sin terapeut och baseras på tidigare positiva upplevelser till viktiga personer 



 
 

5 (32) 
 

 

tidigt i livet. I den negativa överföringen sker en farhåga att terapeuten kan skada 
och - /eller missförstå patienten baserat på tidigare smärtsamma upplevelser.  

Killingmo & Gullestad (2011) benämner begreppet motöverföring som 
omedveten kommunikation från patienten som terapeuten svarar an till 
omedvetet genom affekternas reaktion. Under varje terapisession väcks tankar, 
känslor och fantasier i terapeuten i förhållande till det som förmedlas. För att 
förstå det materialet som patienten kommer med behöver terapeuten lyssna till 
det som sägs, det som inte sägs samt till sig själv och det som väcks inom 
terapeuten. Idag anses motöverföringen vara ett viktigt verktyg inom psykoterapi 
för att förstå patienten men också sig själv. Området behöver förtydligas för att 
skilja mellan den motöverföring som sker genom terapeutens personlighetsdrag 
och de reaktioner som uppstår i mötet med drag eller upplevelser hos patienten.  

2.5 Anknytningsteori  

Anknytningsteorin handlar om att det lilla barnet för att överleva måste knyta an 
till en individ. Den medfödda rädslan gör att barnet rör sig bort från faran och till 
tryggheten för att överleva. Barnets anknytningssystem kopplas på vid fara och 
nedtonas då det befinner sig hos sin primära anknytningsperson (Bowlby, 1973). 
Bowlby (2006) menar även att den trygga basen som anknytningspersonen skapar 
för att barnet ska våga undersöka världen kan likställas med den trygga basen 
mellan terapeut och patient. Om inte denna trygghet skapas, kan terapin heller 
inte påbörjas. 

2.6 Psykoterapi och teknik 

Weizenbaum (1966) försökte utforma ett datorprogram, ELIZA med syftet att 
skapa en allians med en dator, ett program för att förstå sig på ett naturligt språk 
på datorn som var baserat på Rogeriansk teoribildning. Programmet var den 
första interaktionen mellan människa vs maskin med målet att skapa en illusion av 
en kontakt mellan två människor. Neumann (2013) uppger att programmet endast 
blev ett experiment och blev aldrig en aktualiserad produkt att använda i 
psykoterapin. Internet och ny informationsteknologi har skapat nya 
användningsområden för att bedriva psykoterapi. tex E- terapi, terapi via internet 
med hjälp av en smartphone, surfplatta eller dator. Enligt Hauke (2009) startade 
E- terapi i slutet av 1980- talet via e-post meddelande. En annan del av asynkron 
kommunikation, (tidsfördröjd) är idag förutom e- mail, chat och virtual reality. 
Idag finns olika metoder att tillgå för att bedriva terapi genom synkron 
kommunikation där terapi via videokommunikation är en terapi som pågår 
simultant mellan terapeut och patient. Castelnuovo, Gaggioli, Mantovani och Riva 
(2003) beskriver att psykoterapeuter, oavsett teoretisk bakgrund kan förflytta den 
sedvanliga, ansikte mot ansikte, terapi till miljön på olika medier på internet. 
Behandlingen med E- terapi ändrar inte fokus för att terapin bedrivs med hjälp av 
informationsteknologiskt program utan grundprinciperna i de olika 
terapimetodernas grund och teoribildning kvarstår. 
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3 Tidigare forskning 
Sökning skedde med sökorden psychodynamic psychotherapy, Skype och/ eller 
video conference, psychotherapy och Skype, technology och psychodynamic 
psychotherapy, video conference och therapeutic relationship, tele psychology/ 
och psychodynamic psychotherapy, online therapy och Skype, e- health, 
psychodynamic psychotherapy och Skype. Sökningar gjordes i databaserna 
PsycINFO, PubMed och Google Scholar. Begränsningar gjordes till engelska. 
Författaren har fått hjälp med att söka artiklar inom området av en bibliotekarie 
på SUS, Skånes Universitetssjukhus, som inte heller fick fram ytterligare studier. 
 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
Studier som enbart baseras på den psykodynamiska teoribildningen har varit svårt 
att få fram. Därför har empiriska vetenskapliga studier gjorda på KBT terapier, 
kognitiv beteende terapi, i huvudsak fått användas som grund.  
 
Stanard- Kinnaird (2014) har utfört en kvalitativ undersökning på åtta psykologers 
erfarenheter av terapier på Skype. Psykologernas teoretiska inriktning var 
psykodynamisk, KBT eller gestaltpsykologi. Upplevelsen var att tempot i terapin 
på Skype var snabbare och timmen startade vid utsatt tid då terapuet och patient 
satt redo i respektive stol, redo att påbörja sessionen dvs utan att fysiskt förflytta 
sig in i ett fysiskt rum. Pauser och tystnader var även färre. De positiva aspekterna 
med Skype var att psykologerna var mer fokuserade på patientens olika nyanser i 
ansiktsuttryck varför tolkningar hade mer fokus på förloppet i terapin. 
Utmaningarna med att bedriva terapi på Skype var de begränsningar i överföringar 
som bidrog till att psykologerna inte kunde avläsa kroppsspråk, muskelspänningar 
eller subtila nyanser. En distans uppstod mellan terapeut och patient vilket gav 
upphov till ett djupare arbete med affekter då patienten befann sig i sin säkra 
miljö. Distansen bidrog dock till att skärpan i terapin förlorades men däremot 
kunde en ökad intimitet av att vara i någons hem bidra med material till 
terapiprocessen som annars inte framkommit. Distansen bidrog även till 
svårigheter för psykologerna att fungera som en container i arbetet och 
terapiarbetet blev därför inte alltid en djupgående terapi. 
 
Day & Schneider (2002) undersökte e-terapi i en kvantitativ studie genom att 
undersöka KBT- terapi, ansikte mot ansikte, video kommunikation och via telefon 
och jämförde dessa med en kontrollgrupp. Deltagarna presenterade olika sorters 
problematik från viktproblematik till personlighetsstörning. Studien visar att den 
terapeutiska alliansen visade sig vara stark och patienter med distansterapi var mer 
benägna att stanna kvar i terapin jämfört med vid terapi i det fysiska rummet. 
Studiens resultat förklarades med att patienterna blev mer aktiva i distansterapin 
och ansträngde sig mer för att kommunicera med sin terapeut.  
 
Bouchard et al (2004) undersökte i en kvantitativ studie, användningen av 
videokommunikation i terapi med patiententer med panikångest och agorafobi där 
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det geografiska avståndet begränsar möjligheten att ta sig till terapilokalen. 
Jämförelsen gjordes före och efter behandling samt sex månaders uppföljning.  
Patienterna uppvisade minskad panikångest med färre attacker jämfört med 
gruppen med terapi ansikte mot ansikte, trots att gruppen som behandlats med 
videokommunikation hade fler antal panikattacker/vecka före behandlingsstart. 
Uppföljande studie visade att effekten höll i sig 6 månader efter avslutad 
behandling. Studien visade även att den terapeutiska alliansen vid video 
kommunikation var lika god vid varje mätning som terapier vid fysiska möten 
liksom möjligheten att knyta an till sin terapeut. 
 
Rees & Stone (2005) undersökte den terapeutiska alliansen i en kvantitativ studie.  
Fysiska möten jämfördes med terapi via video kommunikation. I studien ingick 
kognitiva- beteende, psykodynamiska, eklektiska och schemafokuserade 
terapeuter. Terapeuterna undersökte och bedömde den terapeutiska alliansen i 
videoinspelade terapier som antingen tog plats vid ett fysiskt möte eller via video 
kommunikation. Resultaten visade att alliansen var signifikant lägre vid video 
kommunikation vilket ansågs bero på att arbetssättet skiljer sig via video 
kommunikation, tex att den icke verbala kommunikationen i terapin är mindre 
medveten via video kommunikation. Författarna funderade över påverkan av 
terapeuternas bristande erfarenhet och träning i att bedriva terapi som en annan 
faktor som påverkade resultatet.   
 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Fishkin, Fishkin, Leli, Katz & Snyder (2011) beskriver hur CAPA, China 
American Psychoanalytic Alliance undervisar kinesiska studenter i psykodynamisk 
psykoterapi och utför psykoterapi med hjälp av videokonferenser, Skype. 
Författarna bedriver både psykoanalys och psykoterapi via Skype och menar att 
det inte är någon skillnad på att bedriva psykoanalys via Skype eller ansikte mot 
ansikte. Även vid terapi via videokommunikation kan försvarsstrukturer 
identifieras liksom känslor, önskningar, tankar och motöverföringar som 
identifieras och arbetas med i terapin. 
 
Bayles (2012) diskuterar hur de egna erfarenheter av teknik och terapi anpassas för 
terapier på Skype och vilka de grundläggande elementen i fysisk närhet är. 
Författaren undersökte även vikten av fysisk närhet för den terapeutiska 
processen, speciellt Intercorporeal kommunikation, dvs våra rörelser, hållning och 
gester ses som en viktig faktor tillsammans med våra sinnen. Tillsammans 
förkroppsligades överföringar och motöverföringar men som försvårades eller 
försvann då terapeutens tillgång till att avläsa patienten och dess affektiva 
skifningar försvann vid video kommunikation. 
 
Bell (2013) beskriver en terapi som påbörjat i samma fysiska rum och att en allians 
och relation redan etablerats då terapin tog vid via Skype. Fördelen med att 
bedriva terapi via Skype beskrevs som att patienten verkade vara mer avslappnad i 
terapin då han vistades i den egna hemmiljön. Patienten var alltid tio minuter sen 
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till terapin och fortsatte enligt detta mönster då terapin inletts med det nya 
arbetssättet. Motöverföringar var svårtolkade pga tekniken och terapeuten frågade 
sig om den irritation och frustration som uppstod i henne berodde på 
fördröjningar i nätanslutningar och-/eller oro att uppkopplingen avbrutits.  
 
Reeves (2015) arbetar som relationell terapeut och ställer frågan om patienter med 
undvikande anknytningsstil i högre grad än andra patienter väljer distansterapi dvs 
skärm mellan sig själv och terapeuten. Författarens egna erfarenheter visade dock 
att det inte endast handlade om en anknytningsstil men att anknytningsstilen 
visade hur lång tid det tog innan patienterna kände sig säkra med Skypterapin . 
Erfarenheterna visade att patienter som både avslutade och påbörjade terapi på 
Skype hade en större tendens att använda sin terapeut som en container och 
visade tecken av att inte vara beroende av terapeutens fysiska kroppsliga närvaro. 
Författarens erfarenhet av patienter med en disorganiserad anknytningsstil som 
var obearbetad i terapi visade att de medvetet väljer att påbörja terapi i hemmets 
trygghet pga möjlighet att distansera sig från terapeuten. Terapierna blev 
kortvariga och avsluten tolkades som om terapeuten kom alltför nära i relationen. 
Det fanns ingen generell anknytningsstil bland de patienter som både påbörjade 
och även avslutade sin terapi på Skype. Vikten av att arbeta med störningarna som 
tex en ”frusen bild” betonades eftersom detta förstärkte alliansen och patientens 
känsla av egen jagstyrka.   
 

4 Frågeställningar 
Hur använder de leg psykoterapeuterna de psykodynamiska teorierna och 
metoderna vid videokommunikation?  
Hur ser den terapeutiska relationen ut via videokommunikation?  
Hur byggs den terapeutiska alliansen vid videokommunikation?  
 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 
Fyra svenska och två danska legitimerade psykoterapeuter ingick i studien. 
Terapeuterna var mellan 49 och 66 år, två män och fyra kvinnor. Fyra av 
terapeuterna var legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter, en existentiell- 
och upplevelseorienterad psykoterapeut samt en jungiansk psykoanalytiker. 
Yrkeslivserfarenheten varierade 5- 26 år i yrket medan erfarenheten av att bedriva 
terapier via Skype var 2- 10 år. Kriterier för att ingå i studien var att terapeuterna 
skulle ha minst tre års erfarenhet inom yrket samt att de med regelbunden 
frekvens utförde terapi via videokommunikation.  
 
Förfrågningar om medverkan skickades till tre hemsidor vars terapeuter bedriver 
terapi endast via Skype men där ingen ville medverka. Förfrågningar skickades 
även ut till sex terapeuter med privata mottagningar som hittades genom en 
sökning på Google, varav tre var positiva till att medverka i studien. En svensk 
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terapeut som ville delta lokaliserades via en rekommendation från en mottagning. 
Svenska terapeuter tillfrågades genom RPC, Riksföreningen Psykoterapi Centrum, 
men gav inget resultat. En förfrågan skickades även ut till medlemmar i Dansk 
Psykoterapeutförening med god respons. 30 stycken medlemmar svarade att de 
ville medverka i studien. Två terapeuter valdes ut på grundval av deras utbildning 
och erfarenhet av terapier via Skype.  
 
En terapeut i studien påbörjade aldrig terapier på Skype utan att ha träffats vid ett 
fysiskt möte, medan en annan erbjöd terapier som endast skedde via Skype, trots 
att denne gärna ville träffa patienten fysiskt vid något skede av terapin vilket 
övriga fyra terapeuter gjorde.  
 

5.2 Datainsamlingsmetoder 
Den kvalitativa metoden har som mål att beskriva kvaliteter, förstå egenskaper 
eller upplevelser i en grupp. Den hermeneutiska metoden har som uppgift att 
inbringa förståelse genom tolkningar (Langemar, 2008). Den kvalitativa metoden 
har befunnits lämplig för denna studie för att beskriva terapeuternas upplevelser 
av den terapeutiska relationen via Skype. Meningen och innebörden nås i denna 
studie genom tolkningen av terapeuternas livsvärldar och som syftar till att få fram 
subjektiva upplevelser hos psykoterapeuterna.  
 
Validiteten i en studie innbär att undersöka giltigheten och styrkan i materalet och 
att forskaren undersöker det den säger sig undersöka (Kvale & Brinkman, 2009). 
Validiteten för denna studie nåddes genom att utformandet av intervjufrågorna i 
intervjuguiden kopplades till studiens syfte. För att få validitet i analysen av 
materialet tolkades materialet så att det återgavs så nära terapeuternas svar som 
möjligt. Reliabilitet används i kvantitativa begrepp för pålitligheten av en mätning 
och används därmed inte i en kvalitativ studie. Den semistrukurerade intervjun 
har ett antal förutbestämda frågor som ställs i den ordning de passar in och har 
lämpliga följdfrågor (Langemar, 2008). Därav ansågs detta intervjusätt fungera för 
denna studie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide (bilaga 2) kring områdena; det första mötet på Skype, etablerandet 
av en psykoterapeutisk relation, den terapeutiska alliansen, begränsningar och 
fördelar, yttre motstånd, tekniska dilemman med internetbaserad psykoterapi och 
etiska frågor.  
 

5.3 Bearbetningsmetoder 
En induktiv temaanalys sker genom att materialet transkriberas till text och läses 
igenom i sin helhet för att få en översikt (Hayes i Langemar, 2008). Därefter läses 
texten och text som är relevant för frågeställningen markeras, citat sorteras utifrån 
olika teman genom att de grupperas under olika begrepp. Texten läses på nytt och 
då sker fokus på ett tema i taget och relevant data sorteras in under det speciella 
temat tills materialet är insorterat under respektive tema. Slutligen görs den sista 
benämningen av temat och författaren sammanfattar resultatet med sina egna ord 
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med citat som illustrerar textens innebörd. En teori utvecklas relaterat till de 
teman som framkommit ur materialet (Langemar, 2008). I denna studie 
analyserades intervjuerna enligt induktiv temaanalys. Intervjuerna transkriberades 
direkt efter intervjun till text och lästes upprepade gånger för att få en helthetsbild 
och ett sammanhang. Därefter användes olika färgpennor för att markera texten 
som svarade mot studiens frågeställningar. Färgerna representerade olika 
preliminära teman och allt material som tillhörde ett speciellt tema inordnades 
under det speciella temat och färg. Langemar (2008) menar att den hermeneutiska 
cirkeln används genom att delarna ur helheten tolkas utifrån helheten och vice 
versa. Resultaten tolkas därmed i en cirkulär rörelse mellan texten och sitt  
sammanhang. I denna studie har varje enskilt tema av resultaten tolkats och 
analyserats utifrån vad det betyder utifrån helheten av studien. Därefter har 
helheten tolkats utifrån de framkomna teman. En slutlig benämning av de olika 
teman gjordes och materialet sammanfattades med författarens egna ord och 
illustrerades med citat.  
 

5.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på Skype och spelades in via en App i interjuarens 
telefon, röstmemon. Terapeuterna satt antingen på sin egna mottagning eller i 
hemmet och intervjuaren befann sig i sitt hem på samma plats under samtliga 
intervjuer. Intervjuerna tog mellan 32 och 80 minuter i anspråk. Under tre av 
intervjuerna bröts kontakten på Skype varav författaren ringde upp terapeuten på 
nytt. En av terapeuterna hade svårigheter att få bild under intervjun och därför 
utfördes intervjun utan att författaren kunde se terapeuten. 
 

6 Forskningsetiska frågeställningar 
Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
behöver en etikprövning göras. Vidare går att läsa inom paragraf 2 att studier som 
sker inom ramen av högskoleutbildning på grundläggande eller avancerad nivå, 
inte behöver genomgå någon etikprövning. Således är detta inte nödvändigt för 
denna studie. Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav för forskning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att deltagarna informeras om vilka villkor som gäller 
för deras deltagande i studien, samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 
själva bestämma om sin medverkan eller inte, hur länge och vilka villkor som 
gäller för deras deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 
deltagarna i en studie ges yttersta konfidentialitet och förvaras så att ingen utanför 
studien kan nås av informationen kring deltagarna. Den fjärde huvudregeln, 
nyttjandekravet innebär att information som framkommit i studien endast får 
användas för forskningsändamålet, och ingen annanstans. I denna studie skickades 
informationsbrev (bilaga 1) till samtliga deltagare inför intervjutillfällena där det 
informerades om syftet med studien, informerat samtycke samt deras 
konfidentialitet, dvs information om den enskilde och data som identifierar dem 
inte kommer att avslöjas och att kodlistan förvaras på ett säkert sätt. Deltagarna 
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informerades även om att endast författaren har tillgång till denna information 
och att resultatet i studien kommer enbart att användas för en uppsats. Ett etiskt 
förhållningssätt används i studien som utgår ifrån att inte kränka någon utav 
deltagarna. 
 

7 Resultat 
Vid analys av materialet framkom följande teman med underteman:  

o Terapi via Skype med underteman Yttre möjligheter och utmaningar med Skype 
och Skype som terapeutiskt hjälpmedel.  

o Ramar.  
o Möten med patienter på Skype med underteman Patienter som sökte terapi via 

Skype och Risk för suicid.  
o Kommunikation mellan terapeut och patient.  
o Allians på Skype med undertema Skapa ett tryggt terapirum.   
o Psykoterapeutisk relation med underteman Distans som positiv upplevelse, 

Tystnader och pauser, Patienters anknytningsmönster och Överföringar och 
motöverföringar. 

 

7.1 Terapi via Skype  
Terapeuterna förmedlade för- och nackdelar med att bedriva terapi på Skype där 
möjligheterna ansågs vara tillgängligheten för att påbörja och upprätthålla en 
terapi medan utmaningar ansågs vara en osäkerhet kring säkerheten med Skype 
samt det motstånd som kunde komma från framförallt kollegor. Skypeterapi 
möttes med misstänksamhet och kritiserades som varken seriös eller inte möjlig ur 
psykodynamisk synvinkel. Ett ifrågasättande och oro kring säkerheten av Skype 
som medie fanns och risken för att oseriösa företag på marknaden skulle kunna 
utnyttja patienter och dess sårbarhet. 
 
7.1.1 Yttre möjligheter och utmaningar med Skype 
Fördelarna med att bedriva terapier via Skype beskrevs av terapeuterna med att 
inte vara ”bunden” till en och samma plats. Både terapeut och patient kunde 
befinna sig var som helst på jorden. Patienterna kunde ha svårigheter att ta sig till 
terapilokalen pga. transport, barn, handikapp, studier eller resor. 

”Och det kan ju då i vissa lägen vara en livlina så att säga, precis som du, en terapeutisk 
kontakt kan vara om man är på samma ställe så att säga och befinner sig i samma stad, så 
kan den också vara det om man inte befinner sig på samma ställe.” 

Den terapeutiska miljön benämndes som en trygg punkt. En plattform/ 
mottagning som helt tog plats online önskades. Dessa mottagningar skulle skapa 
trygghet för konfidenter som sökte terapi som endast skedde på internet. 
Tryggheten av att veta att det är en kompetent person som är anställd med sin 
kunskap och kompetens benämndes som en fördel då kontrollen av 
psykoterapeutiska mottagningar ansågs vara mindre på internet. 



 
 

12 
(32) 

 

 

”... det finns ju sådana här portaler av olika slag där du kan nå olika tjänster på nätet och där 
själva, detta faktum att du är accepterad inom portalen och har genomgått någon form av 
prövning va, att du verkligen lever upp till det som du påstår dig vara utgör en trygghet för dom 
som söker mig”.  

De danska terapeuterna hade inte alls några erfarenheter av hinder eller yttre 
motstånd. Bemötanden från patienter och av andra människor i omgivningen 
beskrevs med en positiv förvåning. Dessutom uttryckte patienterna en lättnad 
över att möjligheten fanns. En upplevelse var att det fannns en öppenhet i att 
bedriva terapier via Skype.  

”Och också klienterna kan också blir överraskade, men också lättade, det upplever jag, lättade! 
Det var väl bra! Då är det fler möjligheter”. 

Hinder och olika utmaningar var något som de svenska terapeuterna ofta stött på. 
Arbetet med att bedriva psykodynamisk terapi via Skype jämfördes med då man 
började annonsera sina tjänster via en hemsida. Det upplevdes vara lika förbjudet 
att bedriva terapier via Skype som det var att lägga ut sin hemsida för några år 
sedan. Terapeuterna beskrev att de många gånger fått acceptera yttre motstånd 
som uppstått. Utmaningarna beskrevs på regional samt landstingsnivå men främst 
från kollegor.  

”… men det är kanske för att det är någon rädsla i att det ska ta över eller att man går mot 
någonting annat eller någonting, eh, men det är synd. För att det är, det finns så många som, 
som, eh, som det hjälper till, jag förstår inte det här riktigt, jag tycker att. Ja, det finns ett stort 
motstånd! Men, kollegialt.” 

”Och utmaningarna då, jag ser inte, jag ser inte det som hinder, ser det bara som utmaningar.” 

Terapeuterna ifrågasatte säkerheten med att bedriva terapi via Skype som ett etiskt 
dilemma och ställde sig frågande kring säkerheten och risken av att bli avlyssnad. 
Frågan väcktes dessutom om sessioner kunde distribueras på andra medier. Skype 
hade kontaktats för att förvissa sig om säkerheten i användning av Skype som ett 
säkert medel för terapin via videokommunikation. 
 
7.1.2 Skype  som terapeutisk hjälpmedel 
Terapeuterna såg dels Skype som ett komplement, dels som ett enskilt alternativ 
till ett faktiskt möte i terapirummet. 

”Det blir ytterligare ett verktyg så att säga som gör att du kan upprätthålla relationen.” 

Terapin försvårades då tekniken ibland fallerade, vilket gjorde att terapeutens 
bekvämlighet med tekniken var en viktig faktor. Det fanns en acceptans för att 
tekniken ibland brast, men ibland framkom irritation och oro för patienten över 
att plötsligt bli avbrutna och bortkopplade ifrån varandra. Risken för en frusen 
bild gjorde även att den egna fysiska närvaron förmedlades oftare på Skype. 
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Terapeuterna berättade att om de vid något skede i terapin träffade sina patienter 
vid ett fysiskt möte så kunde Skypesessionen ändå fortgå även om bilden ibland 
försvann. Viktiga verktyg för att fortsätta sessionen var att terapeuten kände igen 
patientens röst och intonation vilket inte fungerade lika lätt om det var en helt ny 
patient de träffade på Skype. En del gånger hade sessioner fått avslutats på telefon 
eller via e-post. 

”Om tekniken brister va, så kan jag ändå bedriva det terapeutiska arbetet om jag känner 
personen för jag, känner honom eller henne via rösten så att säga och kan avläsa via rösten och 
interventioner hur han, hon mår när de berättar någonting”.  

Dålig internetuppkoppling beskrevs som ett tekniskt hinder och som bidrog till att 
terapin försvårades, speciellt om uppkopplingen bröts i samband med ett känsligt 
samtalsämne.  

”Alltså på en annan nivå kan ju en klient känna sig sviken och övergiven och om det händer på 
något väldigt olämpligt tillfälle i samtalet…” 

Ytterligare en svårighet med mediet var då terapeuten fick se taket istället för 
personen framför sig. Då var det viktigt att terapeuten benämnde det i terapin och 
tog i beaktan som ett möjligt motstånd istället för ett tekniskt dilemma.  

” Och det är ju ett intressant skeende men det är jättesvårt att fånga in, det är klart att man 
kan fråga, vad hände nu med dig, vad kände du när vi pratade om detta för att jag märker att 
nu ser jag taket istället för att se dig, va, eh. Det blir ju liksom en annan typ av, av man får 
använda mediet på ett annat sätt...”  

7.2 Ramar 
Terapeuterna uttryckte att ramen kring betalning och frekvens var densamma som 
i en sedvanlig terapi men att ramen förtydligades mer vid terapier via Skype. 
Jämfört med en sedvanlig terapi kunde däremot tiden vara kortare för en 
Skypesession vilket ingick i ramen för en terapeut . Då de yttre fysiska 
förutsättningarna var förändrade var det av ännu större vikt än vid ett fysiskt möte 
att tryggheten förmedlades och att sessionerna fick pågå ostört. 
 
Terapeuterna betonade den egna bekvämligheten med tekniken, att tiden 
respekteras d.v.s. att terapeuten ringer upp på avtalad tid och att både terapeut 
och patient befinner sig på en ostörd plats. En terapeut beskrev sin egen 
handledning via Skype och att under ett tillfälle hade sett någon mer person 
befinna sig i handledarens rum. Ramen betonades mer grundligt i terapi via Skype. 
Det förmedlades hur arbetade var upplagt, vad terapi var men också vad som 
skulle hända om samtalet bryts, vem som ringde upp, att terapeuten hade 
sekretess och att dörren var stängd under sessionen. Det ansågs dessutom viktigt 
att prata om var patienten och likadant var terapeuten befinner sig.  
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”Eh, jag brukar prata om att det är viktigt att vi bestämmer när, vilka som är hemma, vad 
kommer att vara oro. Sådana här saker, för det kan ju vara rörelser i rummet och folk kan 
komma in och störa. Så jag säger att det är viktigt att, eh, jag men att man säger till, nu vill jag 
vara ifred! Sedan måste man alltid prata om vad händer om kopplingen går fel? Vem ska 
ringa? Så att det är tryggt, så att det inte blir någon sådan här: Åh ska du eller jag ringa?” 
 
Tiden som sessionen varade varierade däremot. Uppfattningen var att tiden kunde 
vara en timme men sessionerna kunde även vara kortare via Skype, vilket 
förklarades med att samtalet blir mer intensivt, att båda arbetade mer koncentrerat 
och fokuserat.  
 
”Jag har inte en timme. Jag har 40 minuter, 45 minuter över Skype för att. För att 
koncentrationen måste vara liksom närvarande på ett helt annat sätt. Så det blir ett mer 
fokuserat samtal, så det blir skillnad”. 
  

7.3 Möten med patienter på Skype 
Att bedriva terapier via Skype påbörjades då förfrågningar kom från patienterna. 
Ålder, problematik och diagnos var viktiga faktorer för att bedöma möjligheten till 
att bedriva gynsamma terapier via Skype. Även om suicidrisk var ovanligt och en 
maktlöshet förmedlades kring detta så uttrycktes även ett hopp och behovet av att 
inge trygghet i hotande situationer. Även om det fysiska avståndet utgjorde 
begränsningar så blev terapeuten en livlina för patienten med suicidal problematik 
och det var av vikt att precis som vid ett fysiskt möte, lyssna till sin inre röst på 
signaler som väcktes i kontakten med patienten.  
 
7.3.1 Patienter som sökte terapi via Skype 
Terapeuterna berättade att de patienter som sökte terapi befann sig i olika åldrar, 
från ungdomar och unga vuxna till personer i 65 års ålder samt att de hade olika 
problematik. 
 
En lämplig åldersgrupp ansågs vara personer i 30 års åldern och uppåt. 
Anledningen till det beskrevs som att denna åldersgrupp var mer motiverad och 
ansträngde sig mer jämfört med de många ungdomar som terapeuterna träffade 
via Skype. Terapeuterna upplevde arbetet med ungdomar som datorvana och utan 
rädsla men det fanns svårigheter att nå dem i kontakten via mediet, då de 
upplevdes vara mindre benägna att ingå ett terapeutiskt förhållande på Skype. 
 
”Det är ju inte alla människor som kommer till mig som kan säga, sätta ord på, speciellt inte 
unga människor, de har svårt att finna ord för, om jag bara känner att jag har det dåligt, är det 
något du känner? Nej det vet jag inte, säger de.” 
 
De diagnoser som ansågs mindre lämpliga för terapier via Skype var t.ex. 
människor med psykoser eller paranoida drag. Det hade dock förekommit terapi 
på Skype med en patient som var på väg in i en psykos men som avbröts för att 
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övergå till att träffas fysiskt. Terapier via Skype beskrevs även locka till sig 
personer med en narcissistisk personlighet.  
 
”omedelbart tänker jag att, att, eh de med narcissistiska drag, det är lättare för dem. Alltså för 
de har, har alltså… det har något att göra med, eh, det är inget som jag har genomtänkt, det vill 
jag säga, men, men det verkar som att det är lättare för dem, för att de har inte samma 
användning för en person, de har användning för en funktion”. 
 
7.3.2 Risk för suicid 
Terapeuterna betonade vikten av att göra en grundlig bedömning av vilka 
patienter som behandlades med terapier via Skype och påbörjade därför inte en 
terapi via Skype med en patient med suicidproblematik. 

”Så det är ju viktigt att man inte, driver saker mer än att man vet att jag kan ta hand om, ta 
konsekvenserna av det som terapeut. Så att jag inte driver någonting så sitter dom helt ensam i 
Tyskland eller någonting. Eh utan jag måste kunna verkligen vara, tänka till vilka, det vi 
pratar om nu, vad kan det följas av?” 

Svårigheten att inte veta om patienten sökte akut sjukvård uttrycktes av 
terapeuterna. Terapeuterna uttryckte begränsningar att följa med en patient till 
akutmottagningen men att begränsningar fanns även på en fysisk mottagning.  

”… det går ju inte om det är dom som sitter i Kina t.ex. då är man ju, maktlös och där är ju 
en skillnad, alltså att inte kunna ta hand om situationen, inte kunna följa med dom, att säga, 
inte kunna säga, verkligen personligen engagera sig för att få dom att överleva då. Men jag har 
inte varit, jag har inte råkat ut för det så jag tänkte inte ens på det”.  

Vid ett tillfälle bedrevs en terapi på Skype med en patient med suicidala tankar. 
Vid starten av terapin var inte dessa tankar kända för terapeuten utan framkom 
under terapins gång genom att terapeuten lyssnade till de ord som inte sades, 
uppmärksammade dem och sin egna intuition om patientens dåliga mentala status. 
Terapeuten beskrev att arbetet med denna patients suicidtankar förflöt på samma 
sätt som om de skulle ha träffats vid ett fysiskt möte. Terapeuten undersökte de 
tankar som patienten hade om suicid och om det fanns en plan och om patienten 
planlade sin vardag efter det och hur den psykiska smärtan såg ut. Det betonades 
också att patienten kunde kontakta terapeuten när som helst under dygnet om 
tankarna blev alltför svåra. Terapeuterna uttryckte att de skulle använda samma 
metoder som när de annars träffade suicidala patienter vid ett fysiskt möte. De 
skulle undersöka tillsammans med patienten vad tankarna och känslorna stod för 
samt uppmana dem till att ta kontakt med läkare eller sjukvården. Vikten av att 
inge hopp som terapeut betonades och att detta kunde hjälpa patienten. 

”För att det är vår uppgift att bära hoppet… även i de mörkaste stunder måste vi bära hoppet 
och då tar inte folket livet av sig”.  
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7.4 Kommunikation mellan terapeut och patient 
Att använda sig själv i terapin innebar att använda sig av mer visuella uttryck, 
uppmärksamma dem och klä dem i ord för patienten. Detta var en viktigt del av 
terapin eftersom tystnadens kraft inte blev lika verksam i terapier via Skype. Dessa 
begränsningar och utmaningar fick tydliggöras med grund i de psykoterapeutiska 
begreppen, i form av fler tolkningar och en ökad verbal kommunikation.  

Att arbeta med terapier via Skype beskrevs av terapeuterna som att vara en annan 
form av att bedriva terapier. Terapin förändrades då den icke verbala 
kommunikationen inte gick att förlita sig på och blev mer begränsad, stum och 
mer visuell. I stället iakttogs det mer av ansiktsuttryck och mimik. Osäkerheten 
kring den egna uppfattningen gjorde att tolkningar och klarifikationer förmedlades 
oftare. Därmed kunde terapierna bli mer ansträngda/arbetsamma på Skype 
eftersom det var de små detaljerna som de skulle vara uppmärksamma på. 
Tryggheten vilade ofta i att ha träffats vid ett fysiskt möte och ett aktivt och 
uppmärksammat lyssnande på tex ordvalet.  

”Det är en annan form, det är inte samma form som att vara i rummet utan det är en annan 
form, vi tappar ju lite sinnen, eh vi tappar eh, t.ex. ser inte jag hela dig, jag ser bara, så jag ser 
inte om du vickar på foten eller så, så jag får en väldigt mycket mindre, och orden blir lite 
viktigare och sedan blir det också viktigare, kanske vad du inte säger”.  

Terapeuterna beskrev terapin via Skype som att inte vara lika kraftfull terapi som 
vid ett fysiskt möte vilket tolkades både positivt och negativt beroende på vilken 
personlighet och problematik patienten hade. Ett exempel på en terapi var en 
patient med relationella problem och vilket visade sig i kontakten med terapeuten 
genom att inte ta in terapeuten och interagera med denne under sessionerna. 
Terapin kunde till en början upplevas endast som en monolog. 

”Det svåraste var för mig att se via video, där klienten bara är så mycket i sin egen värld som 
en, som en, eh så det är nästan som man inte existerar, det blir bara en film”.  

En annan terapeut uttryckte kommunikationen ur en positiv synvinkel. 

”Ja, alltså där är mycket non verbal communication när man sitter och talar med en annan 
människa. Det är ju inte som i vardagen, för de icke verbala är så integrerade i mig så att, att 
jag kan se hur en person sitter nu och om resten av kroppen matchar det som blir sagt. Det är 
svårt att se på Skype. Omvänt så blir det så här istället eh, tonfall, tonläge eh, speciellt runt 
ögon och mun vad du gör i ditt ansikte, som jag har fått lära mig. Om, om du frågar mig om det 
ger ett annat resultat än om vi sitter fysiskt tillsammans, det tror jag inte.” 

7.5 Allians på Skype 
Alliansen hade i de flesta fall etablerats och grundlagts genom ett tidigt fysiskt 
möte. Alliansen byggde på trygghet och förtroende men upplevdes som svagare i 
terapier via Skype. Den terapeutiska tryggheten upplevdes som viktig och 
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förmedlades genom medveten närvaro, autenticitet och öppenhet genom att vara 
uppmärksam på förändringar i patienten. En fördel och en trygghet att fortsätta 
utforska relationen och patientens inre liv var att patienten befann sig i tryggheten 
i sitt eget hem. En del terapier via Skype hade dessutom utvecklats till att bli mer 
djupgående än vad som kanske varit möjligt vid ett fysiskt möte.  

Terapeutens och patientens gemensamma kontrakt låg till grund, liksom vid en 
sedvanlig terapi, om terapin skulle vara en insiktsterapi eller skulle inneha en 
stödjande karaktär. Det ansågs möjligt att bedriva psykodynamiska insiktsterapier 
via Skype men en terapeut ansåg att de terapier som endast bedrevs via Skype ofta 
utvecklades till att bli stödjande terapier pga att terapeuten inte hade möjlighet att 
läsa av hela patienten via Skype och den omedvetna kommunikationen mellan 
dem. 

”Att bedriva, eh, att ha en regelrätt terapi på nätet, så, jag har erfarenhet av det sedan tidigare 
då jag bodde i Sverige (ort) alltså att, men det var mer stöd, stödsamtal. Eh som kunde fungera 
väldigt bra där. Och då hade jag inte träffat personen men du vet det är lite skillnad med när 
man börjar gå lite djupare i ett terapeutiskt arbete. Ja, för att jag tänker att du oftast har 
skapat en allians med din klient via ett fysiskt möte och sedan så, så har man grunden där och 
liksom då blir det lättare. Just det. Just det och då känner varandra så att säga och då det som 
hjälper vid Skype, har man det, Skype upplever jag att det saknas något i kontakten för att 
kunna arbeta djupare terapeutiskt, stödjande är helt ok.” 

Terapeuterna förklarade att vid ett fysiskt möte fanns möjligheten att läsa av både 
det som sades och samtidigt såg de hur kroppen reagerade i förhållande till orden 
vilket underlättade byggandet av en allians. Denna möjlighet fanns inte då 
terapeuten endast såg patientens ansikte och överkropp. Upprättandet av en 
allians skedde på samma sätt som vid ett fysiskt möte men styrkan i redskapet 
försvann. 
 
”Men jag tror att det är någonting med alliansen där, låt säga att den kanske är lite skörare, 
den blir inte lika djup när det gäller alla parameterar”.  
 
Då alliansen upplevdes som svagare diskuterades om det var lättare att säga nej till 
någon du pratat med digitalt jämfört med att ha träffats vid ett personligt möte då 
det var lättare att bara stänga av datorn. Den terapeut som arbetade med patienter 
endast på Skype uttryckte dock att det inte blev någon skillnad på alliansen 
jämfört med då mötet skedde i det fysiska terapirummet. Samma terapeut hade 
undersökt alliansen bland några av sina patienter och fann att det blev samma 
resultat. Det fungerade lika bra att upprätta en allians mellan terapeut och patient 
på Skype.  
 
” När jag gjorde min lilla studie som bara var tre stycken då (skratt) men alla hade gått i 
samtalsterapi förut och dom tyckte att alliansen inte var någon förändring, eh, att det var 
samma. Mm, och det är väl det jag känner”.  
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Vikten av tryggheten i relationen mellan terapeut och patient beskrevs som det 
allra viktigaste för att patienten skulle knyta an till terapeuten. Terapeuterna 
upplevde ingen skillnad hur patienten knöt an till terapeuten jämfört med i 
terapier i ett fysiskt rum. För att skapa en trygg miljö och arbeta bort distansen i 
arbetet beskrev terapeuterna att de inte arbetade annorlunda i terapier via Skype 
än vid ett fysiskt möte, liksom vikten av att de inte påskyndade terapin. 
Terapeuterna levde med den abstinens som terapin bidrog till samt att de 
respekterade ett nej från patienten till att fortsätta utforska.  

Medveten närvaro, naturlighet, öppenhet och att vara sig själva var sådana 
faktorer som förmedlades av terapeuterna samt att de ingav tillit till patienten. 
Sådan trygghet förmedlades av terapeuternas uppmärksamhet på små förändringar 
som skedde under sessionen, pauser och avbrott.  

”Inge tillit, närvaro och vi pratar om, det är svårt att se vad det precis är man gör som visar att 
man är tillgänglig, alltså det handlar mycket för mig, om att vara mig själv så mycket som 
möjligt och inte vara, spela någon roll, alltså det kan man tydligt avläsa.” 

7.5.1 Skapa ett tryggt terapirum  
Terapeuterna beskrev hur arbetet med rummet fortgick under varje session 
genom att terapeuten steg in i patientens rum och delade upplevelsen av att där 
vara tillsammans med patienten. Miljön i det egna fysiska rummet var viktig och 
en terapeut satt inte heller i sitt vanliga terapirummet, utan i ett annat rum, helt 
vitmålat och hade fått professionell hjälp med ljussättningen i rummet. Det 
digitala rummmet skulle delas med patienten eftersom de inte satt rent fysiskt i 
samma rum. 

”… eftersom jag är psykodynamisk så tänker jag också att det är rummet som är viktigt i 
formen av terapi och då måste jag skapa det och då får jag vara aktiv i att göra det”. 

En terapeut beskrev den aktiva sidan av att i varje möte fråga var patienten satt, 
hur patienten satt i rummet, hur rummet såg ut samt tydliggörandet av den egna 
kroppen i mötet. För att dela det gemensamma rummet ansågs också viktigt att 
sätta ord på det som annars togs för givet av våra sinnen.  

”... så fort som möjligt vill in i rummet och då behöver jag fråga lite, hur sitter du i rummet? 
Hur är det i rummet? Och sedan är jag också tydlig i mig själv, mm, jag behöver tydliggöra mig 
i min egen, i mina affekter på ett annat sätt och sedan säga; När du säger så här har jag lust 
att... Jag märker hur min fot vickar lite grand och så så att jag också går in i deras rum så att 
jag tydliggör min egen kropp i rummet”.  

Samma terapeut hade också en fin gest att bjuda in patienten i det digitala 
rummet. Under sessionerna delade de inte bara rummet tillsammans utan även 
deras sinnen med lukt och smak förstärktes och delades. 
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”Sedan brukar jag använda små, små tricks eftersom att det blir någonting att vi sitter i olika 
rum, så vi upplever inte världen samtidigt så jag kan skicka te så att vi dricker samma te så vi 
liksom lurar hjärnan lite granna att vi är i samma rum, att vi upplever samma saker”. 

Tryggheten med Skype var att patienten ofta befann sig i sin egen hemmiljö. 
Uforskandet av försvar och de intra – och interpersonella relationerna upplevdes 
därför lättare att arbetas med.  Det var viktigt att terapeuten befann sig i samma 
konstanta miljö för att inge en trygghet för patienten. Men även motsatta 
uppfattningar fanns att det inte var några problem med olika rum.  

7.6 Psykoterapeutisk relation  
Relationen mellan terapeut och patient påverkades av den distans som 
datorskärmen och tekniken skapade. Distansen beskrevs ur en negativ synvinkel i 
relationen men då ett otryggt anknytningsmönster uppmärksammades hos 
patienten kunde distansen användas som ett hjälpmedel för att skapa trygghet i 
relationen. Skype verkade därmed som en trygg zon för dessa patienter för att 
senare kunna möta sin terapeut i det fysiska terapirummet. Tekniken gjorde det 
dock möjligt att hitta nya vägar att nå in till sin patient men som krävde erfarenhet 
och intuition hos terapeuten för att fånga upp överföringar.  
 
7.6.1 Distans som negativ och positiv upplevelse 
En osynlig distans beskrevs i relationen mellan terapeut och patient och som gav 
upphov till både fördelar och nackdelar. Distans i relationen kunde även bidra till 
att det var lättare att säga nej eller avsluta en terapi. Det ansågs lättare att säga nej 
till en terapeut bakom en skärm. Distansen kunde därmed bli ett försvar som 
patienten kunde gömma sig bakom och som fungerade som en ”osynlig 
försvarsmekanism” eller ”osynlig mur” i arbetet med en patient med psykisk ohälsa. 
Skype kunde därmed fungera som ett skydd i den omedelbara kontakten vilket 
kunde uppfattas positivt. Patienter med relationella – och anknytningsproblem 
kunde känna trygghet och därmed etablera en relation med sin terapeut. 

”… en del har berättat saker för mig över Skype som dom aldrig har vågat berätta för någon 
när dom gått i vanlig samtalsterapi för det har varit för nära”.  

Distansen kunde även innebära att inte få ögonkontakt via en datorskärm och 
kamera vilket benämndes som ett problem men som kunde bidra till att 
undersöka något i terapin i stället för tolkas som ett hinder. Ett exempel var 
patienter med svårigheter att närma sig djupa skamfyllda känslor t.ex. av att ha 
blivit avvisad eller känslor av ensamhet. 

”Möjligheten kan vara positivt och negativt att komma i kontakt med någon slags ensamhet 
eller avvisande, att inte ha blivit sedd osv. Det behöver ju inte vara dåligt, men det är inte heller 
helt enkelt, man behöver vara medveten om teknikens, eller hur tekniken bidrar till då, själva eh 
terapins gång, på något sätt”. 
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En terapeut erbjöd möjligheten att stänga av kameran i samband med svåra 
affekter vilket enligt terapeuten bidrog till att närma sig de svåra affekterna utan 
att behöva titta terapeuten i ögonen. Att terapeuten och patienten inte hade 
ögonkontakt sågs som en möjlighet i det viktiga arbetet att närma sig affekterna. 
Kameran startades igen då ämnet lämnades och varade endast några minuter. Att 
stänga av kameran liknades vid att sitta bredvid varandra i terapirummet och där 
ögonkontakt helt undveks under svåra känsloförlopp.  

” ... jag arbetar med en del människor som, om de är mycket skamfulla och mycket 
skuldbelagda, så när man sitter, sitter man inte och tittar rakt i ansiktet, för de kan inte titta 
en i ansiktet. Då sitter man vid sidan om, för de kan inte tåla att man tittar rakt på dem. För 
de, de är, i verkligheten tål de inte sig själva. Och det kan du göra här, du kan stänga av 
kameran, som, som den hänsyn du tar”.  

7.6.2 Tystnader och pauser på Skype 
Hur terapeuterna arbetade med tystnaden på Skype skiljde sig jämfört med vid ett 
fysiskt möte. I detta medie ansågs det inte lika lämpligt att låta tystnaden råda. De 
arbetade mer med kognitiva funktioner, mönster och relationer i terapin men att 
det var svårare att be patienten att luta sig tillbaka, gå in i sig själv och arbeta i 
tystnad. Detta förklarades med distansen som uppstod mellan dem pga. att de inte 
kunde vara fysiskt nära, i samma rum.  
 
”... om jag tittar bort när jag, när jag tittar bort med någon i rummet så känner jag fortfarande 
av dennes närvaro men tittar jag bort [på Skype] så tappar jag på ett annat sätt. Så jag måste 
ju hela tiden hålla ögonen med mig visuellt och jag, min upplevelse är att vi jobbar så mycket 
mer, med så mycket sinnen i rummet eh, och när vi sitter fokuserade så tappar vi lite av dom 
sinnena, så eh. Kanske att det blir lite mera, på kommunikativ nivå än, eh, att vi pratar lite 
mer om, att jag frågar mer, använder mer och eh, att förhoppningsvis personen själv får jobba lite 
mera.” 
 
Svårigheten med att arbeta med en deprimerad konfident över Skype beskrevs då  
arbetet var att befinna sig tillsammans i känslorna, tyngden och hopplösheten. Att 
vila i den tunga, stillastående tystheten upplevdes vara svårt och var en brist med 
mediet. 

”… det kan bli lite knepigt tror jag i det här mediet för att det är så tunt. Jag menar va om vi 
nu sitter tysta i en kvart liksom så kommer det ju inte att vara någon närvaro utan en 
frånvaro…” 

Tystnaden kunde tolkas till att vara en del av hur patienten hanterade sin oro och 
ångest och om tidigare känslor och upplevelser kunde delas. Ett ökat avstånd 
upplevdes då en längre stunds tystnad tolkades till patientens upplevelse av att den 
terapeutiska fysiska närvaron försvann mellan dem båda.  
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”Så där, inte, inte för att det inte skulle kunna gå men jag tror att det finns ju, en väldigt stor 
risk för en form av ensamhet i det här som man måste vara duktig på att hantera i så fall 
tillsammans.” 

7.6.3 Patienters anknytningsmönster   
Anknytningen uppmärksammades genom olika mönster i beteenden eller om 
patienten avbröt terapin. Det var inte särskilt svårt att uppmärksamma om 
patienten hade anknytningsproblematik eller inte eftersom det visade sig tidigt i 
kontakten. De var heller inte svårare att uppmärksamma på Skype än vid ett 
fysiskt möte.  
 
”... speciellt unga människor som har anknytningsproblematik de ser alltid en massa problem 
först,de letar efter det problematiska, för de ha vant sig, att det har varit många olyckor i deras 
liv och det visar sig här för de frågar om det som alla andra inte frågar om. (Skratt). Alltså vid 
ett möte, de ska hela tiden veta vad händer nu och nu? Och varför sker det så, alltså det är 
många uttryck. Och då balanserar man hela tiden på en kant för att hålla dem i dialogen hos 
oss”. 
 
Att lita på andra människor och därmed svårigheter att ta emot hjälp var en del i 
ett otryggt anknytningsmönster. Problematiken uppmärksammades genom att det 
som patienten inte berättade för sin terapeut uppmärksammades.  
 
”Och det är ju inte någonting någon person inte ens i real life sitter och berättar, det är ju inte 
alltid någonting som du kan känna av eller se på något sätt, men du märker det”. 

I arbetet med patienter med otrygga anknytningsmönster kunde det byggas en 
trygg och stabil relation via Skype. I de fall där patienter upplevde svårigheter och 
osäkerhet att träffa nya människor kunde tryggheten vara att de först träffats på 
Skype och efter ett antal sessioner träffades för ett fysiskt möte. Detta kunde leda 
till att patienten utvecklades och översteg ett hinder.Tryggheten vilade på att 
patienten kunde utforska sig själv och sina tidigare relationer i sin egna trygga 
miljö. 

”Ja, eh, och man kan säga, om man är så skadad så kan det ju vara riktigt svårt att hålla och 
bygga upp en relation och då tror jag att det kan vara en mycket god kombination att använda 
Skype men jag tror också att det är viktigt att träffas i det fysiska mötet eh, med de här 
människorna, för annars blir det mycket kallt...” 
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7.6.4 Överföringar och motöverföringar 
Terapeuterna menade att det inte alls gick att känna av överföringar men också att 
det var möjligt om man hade träffat patienten tidigare och på så vis kände igen 
kroppsuttryck, sättet att tala, nyanser i rösten och hur patienten förde sig i det 
fysiska rummet. Svårigheten att känna och arbeta med överföringar och 
motöverföringar krävde att terapeuterna var mer vaksammma/fokuserade på sina 
patienter. 

 
”Den finns ju där så klart men den blir svårare att förstå sig på, eller kunna reagera på, man 
måste nog kunna vara väldigt, mycket mera, kräver nog en mycket större intuitiv förmåga hos 
terapeuten i så fall”. 

Att inte riktigt kunna lita på överföringen gjorde att terapeuterna måste förtydliga 
den genom att ställa mer frågor. Ett exempel på detta var att terapeuten måste 
arbeta mer visuellt för om den tittade bort från skärmen så tappades överföringen, 
pga. uttryck och förlust av sinnet. Närvaron försvann jämfört med terapier ansikte 
mot ansikte och bidrog även till en mer ordrik terapi genom att sinnen fick 
förstärkas med ord. Terapeuterna upplevde att det var sättet att arbeta med 
överföringar som var den stora skillnaden eftersom de inte blir lika kraftfulla som 
vid ett fysiskt möte. 

”Jag får inte samma kraft över det här, så att, så att överföringar, det är överföringar som är det 
som är svårare eh, eftersom att personen är mer skyddad, den behöver inte ta sina försvar på 
samma sätt, dom har redan ett försvar i att dom inte sitter i samma rum”.  

Överföringarna från patienten blev inte lika tydliga som vid ett fysiskt möte och 
kunde därmed bli förlorade och istället bli till ett försvar pga att patienten satt 
hemma i sin trygga miljö istället för att sitta i samma rum som terapeuten. 
Försvaren kvarstod bakom dator eller surfplattan och kunde därmed inte 
bearbetas.  

”det som är, är att jag inte inkräktar på samma sätt. Jag blir mycket mindre, jag blir till ett 
hörn i en dator, de kan göra mig hur liten dom vill i den där skärmen och de kan ju klicka bort 
om de vill, eh så att dom har en helt annan kontroll över mig”. 

Kontakten via en dator försvårade även motöverföringen. Terapeuterna beskrev 
att den fungerade men den blev inte lika tydlig, inkännande och frekvent som vid 
ett fysiskt möte.  

”jag har upplevt att jag blivit berörd, eller fått gåshud… det är sådana motöverföringsreaktioner 
som jag har upplevt på Skype. Men de kommer inte lika tätt…” 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Valet av metod grundade sig på studiens frågeställningar och syfte, att få en 
förståelse av terapeuternas upplevelser av att bedriva psykodynamiska 
psykoterapier på Skype. Användandet av en hermeneutisk tolkning var en lämplig 
metod i bearbetningen av materialet där tolkningens företräde har legat till grund 
för analysen. För att öka validiteten har beskrivningar av materialet och 
intervjuarens varit medveten om förförståelsen till materialet. För att öka 
trovärdigheten i resultatet utfördes den induktiva temaanalysen med en 
medvetenhet om hur material infördes under varje tema. För att förstärka 
trovärdigheten/validiteten har citat fått representera och förstärka innehållet i de 
olika temana. 
 
Semistrukturerade intervjuer med förutbestämda teman utfördes på ett 
utforskande och lyhört sätt vilket bidrog till ett innehållsrikt material. Medan 
intervjuerna fortgick utvecklades även intervjuaren tex att fler följdfrågor ställdes 
och att bekvämligheten med frågor och intervjusituationen ökade. Därför hade en 
pilotintervju varit av värde. Samtliga terapeuter visade engagemang och stort 
intresse av att bidra med sina upplevelser till studien. Intervjuerna gjordes på 
Skype där terapeuterna deltog i en intervju utan att vara beroende av varken 
veckodag eller geografisk plats vilket kan ha bidragit till en avslappnad miljö. Alla 
terapeuter var postitivt inställda till att bli intervjuade på detta sätt. Däremot kan 
brister i tekniken ha påverkat intervjusituationen då tex en intervju utfördes utan 
bild på terapeuten och intervjuer där uppkopplingen brustit under intervjutillfället.  
 
Urvalet skedde utifrån terapeuternas utbildning, yrkeslivserfarenhet och erfarenhet 
av Skype. Detta tillvägagångssätt kan därmed ha påverkat studiens reliablitet då 
urvalet skedde ändamålsenligt. Det kan ha påverkat överförbarheten, till andra 
studier, dvs den yttre validiteten. Däremot kan terapeuternas bakgrund och 
yrkeslivserfarenheten ha bidragit till att intervjufrågorna belystes med variation 
och mångfasettering vilket gav upphov till olika tolkningsmöjligheter. Att olika 
åldrar och att både män och kvinnor är representerade i urvalet ger en ökad 
spridning av resultatet och som stärker validiteten i studien. Att två länder är 
representerade ger en ökad mångfald till resultatet. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
Att bedriva psykodynamisk psykoterapi på Skype ansågs vara en annan form av 
terapi. Terapeuterna upplevde att det fanns en distans i relationen både ur positiv 
och negativ synvinkel. Formen och distansen bidrog till att terapier på Skype blev 
mer ordrika och försvårade överföringar och motöverföringar samt tystnader och 
pauser. För att terapin skulle förbli en insiktsterapi istället för att inbegripas av en 
stödjande karaktär var det av vikt att ta detta i beaktan såsom önskan om att 
någon gång ha träffats vid ett fysiskt möte. Förutom tryggheten som terapeuten 
förmedlade i relationen till patienten upplevdes även tryggheten i att befinna sig i 
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sin egna miljö som en viktig faktor. Möjligheten att etablera, bibehålla en 
terapeutisk allians upplevdes svårare och alliansen upplevdes dessutom svagare. 
Skype kunde användes som ett informationsteknologiskt hjälpmedel för att 
undersöka något djupare eller känslomässigt besvärligt i terapin.  
 
8.2.1 Hur använder terapeuterna de psykodynamiska teorierna 

och metoderna vid videokommunikation? 
Att använda de psykodynamiska begreppen av att bedriva terapi på var inte helt 
enkelt enligt terapeuterna i studien. Det krävdes anpassning till teknologin och 
mediet för att bedriva terapin tex att ofta verbalisera överföringar då tydligheten 
och inkänningen försvagades. Tvärtom menar Castelnuovo et al. (2003) att 
terapeuten kan överföra sin teori direkt i terapi via Skype. Terapeuterna i denna 
studie fick förstärka grunden för att terapin skulle fortgå genom att ramarna 
betonades ytterligare på Skype. Detta var av värde eftersom terapin inte endast 
berörde den yttre och inre verkligheten utan även den digitala verkligheten med 
tekniken som en tredje part att förhålla sig till. Ramen som en sammanhållande 
länk och som en trygghet i relationen och i den terapeutiska hållningen finns 
beskrivet av Killingmo & Gullestad ( 2011) samt Neumann (2013) med en 
förbindelse av den yttre tryggheten för det inre arbetet. Freuds (1913) beskrivning 
av de terapeutiska ramarna om tid, plats, betalning etc. kvarstår idag. Denna grund 
förmedlades även av terapeuterna i studien men pga att det terapeutiska arbetet 
var intensivare på Skype hade en del valt att förkorta tiden. Winnicott (1955) 
beskriver ramens betydelse för patienter med en grundläggande brist. I denna 
studie framkom attdå terapirummet förflyttades till Skype blev det en del av 
ramen genom att den geografiska platsen benämndes och likaså om samtalet 
bröts, vem som ringde upp, vilket kan upplevas lättare för en person med en 
jagstyrka. Bell (2013)beskriver sin patient som mer avslappnad då terapin 
förflyttades till Skype. I denna studie ansågs terapeuten stå för en trygghet men 
det var både utvecklande och begränsande att patienten befann sig i sitt egna hem. 
En terapeutisk allians är därför av vikt, en allians som håller för att kunna arbeta 
med dessa försvar som begränsningen innebar.  
 
Terapeuterna i denna studie beskrev att sinnen, bild, överföringar och 
klarifieringar oftare förmedlades i ord och bidrog till att terapierna blev mer 
ordrika. Bayles (2012) studier i anpassning av teknik och terapi där kroppen, 
sinnen och vårt kroppsspråk sågs som ett viktigt samt utmanande element. Likaså 
visade Rees & Stone (2005) studie att den icke verbala kommunikationen var ett 
problem för terapeuterna.  En bidragande orsak till att terapeuterna i denna studie 
hade svårt att förlita sig på överföringar från patienten var svårigheterna att 
uppmärksamma den icke verbala kommunikationen, speciellt då de inte träffats 
vid ett fysiskt möte och behövde därför ställa fler frågor för att få överföringen 
bekräftad. Bayles (2012) beskriver att tolkningar av överföringar och 
motöverföringar försvårades av att inte kunna avläsa den icke verbala 
kommunikationen. Killingmo & Gullestad (2011) beskriver motöverföring som de 
omedvetna reaktionerna på sin patient. Terapeuterna i denna studie upplevde 
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svårigheter att känna motöverföringar, de uppstod i mötet men var inte lika 
kraftfulla. En annan möjlig förklaring till detta är distansen som mediet skapade. 
Killingmo & Gullestad (2011) benämner även skillnaden i motöverföringen, den 
som härstammar från drag hos terapeuten och de personlighetsdrag som kommer 
från patienten. Några sådana resultat har inte gått att frambringa ur denna studie. 
Fishkin et al. (2011) beskriver att motöverföringar upplevs och används i terapin 
på samma sätt som vid ett fysiskt möte. Slutsatsen kunde göras eftersom att de 
någon gång träffades under deras terapi vilket underlättade det fortsatta arbetet. 
Fishkin et al. (2011) resultat skulle då stödja resultatet i denna studie då 
terapeuterna såg fördelen med mötet i det fortsatta terapiarbetet.   
 
8.2.2 Hur ser den terapeutiska relationen ut via video 

kommunikation? 
Terapeuterna beskrev den distans i relationen som Skype bidrog till, både ur 
positiv och negativ synvinkel. Fördelen var att en patient vågade delge mer av sitt 
inre till sin terapeut men också ur en negativ synvinkel då distansen kunde blir ett 
starkare försvar. Kameran kunde stängas av för att arbeta med svåra affekter då 
ögonkontakt undveks och kunde påverka tryggheten och modet att våga anförtro 
sin terapeut. Ett annat sätt att arbeta med relationen mellan terapeut och patient 
var den terapeut som förstärkte terapirummet på Skype. Både sinnen och 
närvaron delades i terapirummet och minskade distansen samt förstärkte den 
mentala närvaron i relationen. Stanard- Kinnaird (2014) beskriver distansen i 
relationen med ett positivt utforskande av djupa minnen och affekter. I denna 
studie uttrycktes risken att en kontakt inte fördjupades utan blev en stödjande 
kontakt. För att ändå bedriva psykodynamisk terapi krävdes en annan skärpa samt 
att använda distansen som ett verktyg för att undersöka något i terpin istället för 
att distansera sig i relationen. Detta skedde genom uppmärksamhet på små 
förändringar, att oftare förtydliga överföringar och motöverföringar. För att 
placera både terapeut och patient i ett gemensamt digitalt terapirum krävdes en 
erfaren terapeut som var bekväm med teknologin. En bedömning av lämpligheten 
av Skypeterapi behövdes. Det var inte tillräckligt med en patient som endast var 
bekväm med ny teknologi utan för att terapin ska bli en insiktsterapi krävdes 
dessutom att patienten vågade hänge sig åt terapi med mediet och som även 
kunde arbeta med sina försvar. Detta kräver en terapeut som kan arbeta mer 
fokuserat och som inger trygghet i relationen. Stanard- Kinnaird (2014) visar att 
distansen kunde orsaka att terapier endast förblev stödterapier då det var svårt att 
fördjupa terapin då terapeuten i egenskap av en container försvann.  
 
Att definiera olika anknytningsstilar hos sina patienter ansågs vara både lätt att 
uppmärksamma och värdefullt för det fortsatta terapiarbetet. Trygghet 
förmedlades på olika sätt i denna studie och det var viktigt för terapeuterna att 
vara ständigt närvarande. För att patienten skulle våga knyta an till sin terapeut 
och våga sig in i en terapi med teknologin som ett yttre hinder kan liknas vid 
anknytningsteorins grund, att röra sig bort från faran och till tryggheten. Bowlby 
(2006) menade att tryggheten i den terapeutiska relationen kan liknas vid det lilla 
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barnets trygghet i sin relation med sin vårdnadshavare. Varierade åldrar och 
diagnoser samt patienter med olika anknytningsmönster sökte sig till terapi på 
Skype. Reeves (2015) erfarenheter av terapier på Skype visade också att det inte 
var patienter med en specifik  anknytninsstil som sökte terapi via Skype. 
 
Terapeuterna i denna studie funderade över hur en ”frusen bild” påverkade 
patienten och betonade vikten av att tala om det som uppstått i mötet. Om 
tekniken brast i samband med ett sensitivt ämne kunde detta leda till ökad smärta. 
Om patienten kan känna trygghet och förtrolighet till sin terapeut kan relationen 
ha en påverkan och istället bidra till en fördjupning av terapiarbetet. Resultaten 
samstämmer med Reeves (2015) som beskriver problemet med en frusen bild och 
och vikten av att prata om det i terapin vilket kunde leda till utveckling istället för 
ångest. Terapeuterna i denna studie funderade mycket över lämpligheten tex vid 
risk för suicid eller om terapin inte fortgår. Terapeuten blev en livlina och en 
viktig relation till patienter med ev suicidtankar. Det var intressant att större delen 
av terapeuterna inte funderat över att detta kunde uppstå i terapi på Skype. Detta 
kan bero på att patienter  med suicidal problematik oftast inte söker terapi på 
distans. En annan orsak till att endast en terapeut hade bedrivit terapi med en 
suicidal patient kan också vara att terapeuterna gjort en tidig bedömning om 
lämpligheten av terapi på Skype. Day & Schneider (2002) fann att motivationen 
var en drivande faktor och patienten blev mer aktiv i terapier via video 
kommunikation vilket kan vara avgörande i valet av terapiform. 
 
8.2.3 Hur byggs den terapeutiska alliansen vid video 

kommunikation? 
De flesta terapeuter i denna studie hade antingen träffat sin patient i ett fysisk 
möte eller träffade sin patient någon gång under terapin. I de fall där det fysiska 
mötet skett var alliansen redan etablerad innan terapin tog vid via Skype, vilket 
kan ha bidragit till en faktor som förstärkt alliansen ytterligare. Dock upplevde 
inte den terapeut som endast träffade sina patienter på Skype någon skillnad i att 
bygga en relation via Skype jämfört med ett fysiskt möte. Day & Schneider (2002) 
jämförde den terapeutiska alliansen inom olika sätt att bedriva KBT terapi. Deras 
resultat visade att alliansen var stark även vid videokommunikation och att 
patienten kvarhöll terapin i högre grad jämfört med sedvanlig terapi. Även 
Bouchard et al. (2004) studie visade att alliansen var god, både före, under och 
efter avslutad terapi. Ett resultat som visade att allians både kan bygga och växa 
sig stark via Skype. Terapeuterna i denna studie visade trygghet och empati vid 
etablerandet av en allians mellan dem båda och för patienten att knyta an till sin 
terapeut. Att skapa en trygg miljö på Skype var viktigt och förmedlades genom att 
delge sin fysiska närvaro vilket ansågs vara av större vikt än vid ett fysiskt möte. 
Däremot upplevdes alliansen vara svagare vid terapi via Skype. Att säga nej, 
avbryta terapin och rambrott var lättare då relationen var etablerad via en dator. 
Freud (1912) beskrev den terapeutiska alliansen som den positiva överföringen på 
terapeuten och som grundade sig på positiva erfarenheter i tidigare relationer. 
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Terapeuterna i denna studie visade att olika patienter med olika intra- och 
interpersonell problematik sökte terapi via Skype.  
 
Vid skapandet av en allians enligt McWilliams (2004) måste terapeuten kunna 
känna empati och våga lita på sin intuition och förmedla den till sin patient. Rees 
& Stone (2005) studie visade att alliansen vid videokommunikation var lägre 
jämfört med vid ett fysiskt möte där trolig orsaker ansågs vara terapeuternas 
begränsade erfarenhet med mediet men också svårigheter att fånga upp den icke 
verbala kommunikationen. Sigrell (2000) beskriver alliansen med att benämna det 
gemensamma arbete som sker mellan patient och terapeut samt hur terapeuterna 
intervenerar. Denna studie visar på en förmåga att etablera en allians via Skype då 
det var möjligt att etablera ett gott samarbete. Terapeuterna upplevde att alliansen 
behövde förstärkas genom olika interventioner i form av tolkningar, 
klarifikationer behövde ske oftare då de inte helt kunde förlita sig på den icke 
verbala kommunikationen . Terapeuterna i denna studie hade alla erfarenhet av att 
bedriva terapier på Skype och ansågs därmed vana vid mediet och att skapa en 
allians på Skype, oavsett om det skett ett fysiskt möte tidigare. Om terapeut och 
patient hade träffats någon gång under terapin så underlättade det arbetet med 
alliansen med hjälp av observation av hur patienten gick i korridoren, satte sig i 
terapistolen och hur den använde sitt kroppsspråk i förhållande till det som sades. 
Detta är av värde då motstånd arbetades med och kongruensen mellan ord och 
kroppsuttryck.   
 
Framträdande resultat i studien var den terapeut som endast utförde terapier på 
Skype. Terapeutens synsätt skiljde sig från de övriga genom att se terapin som en 
annan kanal/ forum och att ta in både sig själv och patienten i det terapirum som 
skapades på Skype. Det var även av intresse att de svenska terapeuterna hade stött 
på hinder från framförallt kollegor, vilket de danska terapeuterna inte gjort utan 
endast mötts av positiv respons. Finns det kulturella skillnader till öppenhet till 
olika medier och vad beror det på? Är det även en kulturell fråga i responsen från 
danska terapeuternas vilja till att delta i studien? 
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det skapas nya förutstättningar för både terapeut och patient då  terapin etablerar 
sig online. Det vore därför  av intresse att studera dessa digitala mottagningar . 
Vad händer med alliansen så väl som relationen och går det att bedriva långa 
psykodynamiska terapier när terapeut och patient endast träffas online? Det vore 
även av intresse att undersöka patienters erfarenheter av terapi på Skype. Kanske 
kunde en större, longitudell studie göras där fokus är att undersöka olika 
anknytningsmönster hos patienter. Finns det någon anknytningsstil som är mer 
benägen att söka sig terapi online?  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Jag heter Ulrika Bladh och jag läser psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal 
högskola. Under våren 2015 kommer jag att skriva en uppsats inom ramen för 
utbildningen. 

Syftet med studien är att undersöka psykoterapeuters upplevelser av att bedriva 
psykodynamisk psykoterapi via videokommunikation. Med videokommunikation 
hänvisas till olika sätt att föra röst och videosamtal med hjälp av dator och 
webbkamera t.ex. Skype och FaceTime. 

Jag planerar att intervjua fem psykoterapeuter som arbetar med 
videokommunikation som ett verktyg för att bedriva psykoterapi. Intervjutiden 
beräknas till 30-45 minuter och beräknas äga rum antingen vid ett fysiskt möte 
eller via Skype beroende på dina önskemål. Intervjun kommer att spelas in och 
när uppsatsen är klar kommer det inspelade materialet att raderas.  

Din konfidentialitet kommer att eftersträvas genom att ingen obehörig kommer 
att få ta del av materialet som kommer att förvaras så att det endast är tillgängligt 
för mig som undersökningsledare. Materialet kommer att presenteras i 
avidentifierad form i en examensuppsats på Ersta Sköndal högskola. Därför går 
det inte att koppla de olika resultaten till dig som enskild individ.  

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

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar ytterligare 
information om studien. 

Jag uppskattar att du vill medverka i denna studie! 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Bladh 

Ulrika.bladh@gmail.com 

+ 46 703033844 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vad gjorde att du började bedriva terapi via videokommunikation? 

Hur skulle du vilja beskriva dina upplevelser av att bedriva psykoterapi via 
videokommunikation? 

Vilka diagnoser lämpar sig bäst för att bedriva psykoterapi på detta 
tillvägagångssätt? 

I vilka åldersgrupper ingår de som söker terapi på detta tillvägagångssätt? 

Etablerande av en psykoterapeutisk relation 

Den terapeutiska alliansen. Skiljer den sig vid videokommunikation 

Knyta an till terapeuten? Trygg miljö 

Hur arbetar du med psykologiska begrepp/ teorier i terapin via 
videokommunikation? 

Begränsningar/fördelar 

Etiska former och dilemman 

Suicid? 

Yttre motstånd- Arbeta mot dem 


