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Sammanfattning 

 

Inledning: Psykodynamisk terapi har utvecklats från en strikt syn på 

neutralitetsprincipen i riktning mot en mer liberal hållning, där en del terapeuter 

väljer att använda self disclosure eller personlig öppenhet, dvs. delar med sig av 

personlig information kring sig själva. På behandlingshem delar terapeuter och 

patienter flera vardagliga situationer och tillfällen uppstår där terapeuten måste 

förhålla sig till self disclosure.  

Frågeställningar: Vilka upplevelser har psykoterapeuter på behandlingshem av 

self disclosure? På vilka grunder använder man sig av self disclosure? Hur hanterar 

psykoterapeuter self disclosure i den vardagliga kontakten utanför 

terapisituationen? 

Metod: Kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer med 5 legitimerade 

psykoterapeuter verksamma på behandlingshem. Tematisk analys användes för att 

analysera resultatet. 

Resultat: Self disclosure förekommer såväl i den terapeutiska situationen som i 

det vardagliga behandlingsarbetet. Self disclosure används som en alliansskapande 

intervention för att möta patientgruppens besvärsbild med bristande tillit, låg 

uthållighet, och ibland bristande motivation. Vidare anses self disclosure bidra till 

att skapa trygghet och göra terapeuten mindre hotfull. Self disclosure används 

även som en pedagogisk intervention där psykoterapeuten kan fungera som 

rollmodell i terapeutiska och vardagliga situationer. Det anses betydelsefullt att 

göra noggranna övervägande kring self disclosures och hålla det på en allmän nivå, 

som inte tangerar personliga problem och privata förhållanden. 

Diskussion: Self disclosure förekommer sannolikt i större omfattning på 

behandlingshem än vid individuell psykoterapi. Den klassikt neutrala terapeutiska 

hållningen anses inte fungera då patientgruppens besvär främst bottnar i 

bristproblematik.  

 

Nyckelord: Personlig öppenhet, självavslöjande, psykoterapi, behandlingshem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Introduction: Psychodynamic therapy has evolved from a strict view of the 

principle of neutrality towards a more liberal attitude, where some therapists 

choose to use self disclosure, and share some personal information about 

themselves. At institutions, psychotherapists and patients share everyday 

situations and several occasions arise where the therapist has to relate to self 

disclosure. 

Questions: Wich experiences have psychotherapists at institutions of self-

disclosure? On what grounds uses psychotherapists self-disclosure? How do 

psychotherapists handle self disclosure in everyday contact outside the therapeutic 

situation? 

Method: Qualitative method, semi-structured interviews with 5 licensed 

psychotherapists working at institutions. Thematic analysis was used to analyze 

the results. 

Results: Self disclosure appears both in the therapeutic situation and in the 

everyday treatment work. Self-disclosure is used as an alliance-building 

intervention to meet the patients problems with lack of confidence, low stamina, 

and sometimes lack of motivation. Further considered self disclosure helping to 

create security and make the therapist less intimidating. Self disclosure is also used 

as an educational intervention in which the psychotherapist can serve as role 

model in the therapeutic and everyday situations. It is considered important to 

make careful consideration about the self disclosures and keep it at a general level, 

that is not tangent to personal problems and personal conditions. 

Discussion: Self-disclosure is likely to occur to a greater extent at institutions 

than in individual psychotherapy. The classic neutral therapeutic stance is not 

considered to work because a majority of the patients problems is rooted in 

deficit. 

 

Keywords: Self disclosure, psychotherapy, institution 
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1 Inledning 

Den traditionella uppfattningen bland psykodynamiskt skolade terapeuter har 

under lång tid varit att följa neutralitetsprincipen, dvs. att terapeutens hållning ska 

vara neutral, anonym och känslomässigt återhållsam i relation till patienten. Detta 

anses nödvändigt för att uppnå ett behandlingsklimat med förutsättningar för 

överföringar opåverkade av information om terapeuten som en verklig person. 

Synen på neutralitet har dock förändrats i takt med att psykoanalysens 

dominerande ställning minskat. I dag förespråkar många dynamiska terapeuter en 

mer liberal hållning till begreppet. Terapeutens möjlighet att vara helt ”neutral” 

ifrågasätts och i stället framhålls betydelsen att diskutera vad terapeuten avslöjar 

om sig själv och hur detta kan hanteras och användas inom den terapeutiska 

ramen (Renik,1999). Begreppet self disclosure dvs. att terapeuten delar med sig av 

personlig information kring sig själv, har under en tid förekommit i den 

psykologiska debatten. Frågor har ställts huruvida self disclosure är bra eller dåligt 

för den terapeutiska processen, i vilken omfattning och på vilket sätt det används. 

Vidare har det diskuterats hur patienten upplever terapeutens self disclosures och 

dess eventuella betydelse för alliansskapande och patientens syn på terapeuten 

(Henretty, Currier, Berman, & Levitt, 2014). Ett exempel på en terapeutisk miljö 

där self disclosure är vanligt förekommande är behandlingshem. I dessa 

vårdmiljöer kommer terapeuterna många gånger nära patienterna på ett sätt som 

gör det näst intill omöjligt att undvika self disclosure. Terapeuterna finns i den 

vardagliga miljön och arbetsuppgifterna består vanligtvis inte enbart av att bedriva 

enskild psykoterapi. Terapeuterna deltar i olika grad i gemensamma måltider, 

gruppaktiviteter och olika möten tillsammans med patienterna. Det förekommer 

även att terapeuter hjälper till med andra uppgifter, exempelvis transporter, 

provtagning och medicinutdelning. Terapeuter och patienter delar alltså flera 

vardagliga situationer och tillfällen uppstår där terapeuten måste förhålla sig till 

self disclosure. Syftet med denna studie är att undersöka fem legitimerade 

psykoterapeuters upplevelser av self disclosure och hur de hanterar företeelsen. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1   Self  Disclosure 

I föreliggande studie kommer self disclosure, självavslöjande och personlig 

öppenhet användas omväxlande. Att berätta saker om sig själv benämns i den 

engelskspåriga psykoterapi litteraturen self disclosure. Det finns ingen riktigt bra 

svensk översättning. Self disclosure betyder självavslöjande, vilket inte är en helt 

bra översättning då det i allt för hög grad antyder att terapeuten visar upp 

hemligheter (Holmqvist, 2007). Ett svenskt alternativ kan vara personlig öppenhet 

vilket används av Yalom (2004). Begreppet self-disclosure myntades av Jourard, 

som använder termen self disclosure för att beskriva ” the act of revealing 

personal informations to others”  (Jourard, 1971, s.2). 
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En annan grundläggande definition ges av Hill & Knox (2001) som beskriver self 

disclosure som verbala uttalanden som avslöjar något personligt om terapeuten. 

Hanson (2005) menar att self diclosure kan sägas vara interaktioner där terapeuten 

avslöjar personlig information om sig själv eller avslöjar reaktioner på det 

patienten tar upp i terapirummet. Faber (2006) beskriver att self disclosure kan ske 

medvetet eller omedvetet, verbalt eller icke-verbalt.  

Goldfried, Burckell & Eubanks-Carter (2003) beskriver att self disclosure kan 

användas som ett terapeutiskt verktyg för att stärka den terapeutiska alliansen, 

normalisera patientens reaktioner, reducera rädslor och vara en modell för ett 

funktionellt förhållningssätt.  

 

2.2 Klassisk teori 

Redan under tidigt 1900-tal utarbetade Freud (2002) en modell för hur den ideala 

terapeuten skulle bete sig. Terapeuten skulle vara blank för analysanden och likt 

en spegel inte visa något annat än det som visats för honom. Fyra problem 

pekades ut som kunde uppstå om psykoterapeuten frångick den neutrala 

hållningen. Det kunde bli svårare att komma förbi patientens motstånd, 

överföringen kunde bli svårare att få grepp om, patienten kunde finna det mer 

intressant att analysera terapeuten i stället för sig själv och i vissa fall kunde 

patienten få ett omättligt behov av att veta mer om terapeuten. 

  

Mot bakgrund av Freuds modell anser därför en del terapeuter att ”self 

disclosure” påverkar den terapeutiska processen negativt och att det är felaktigt 

eller rentav oetiskt att använda sig av detta. (Henretty, Currier, Berman & Levitt, 

2014).  

 

Holmqvist (2007) framhåller emellertid att det redan under den tidiga 

utvecklingen av psykoanalysen förekom synpunkter som ifrågasatte Freuds 

idealbild av hur terapeuten skulle förhålla sig. Ferenczi, som stod Freud nära, 

menade att terapeutens uppgift inte bara var att förstå och tolka utan också 

kompensera för behov som var eftersatta. Om patienten som barn inte blivit 

bekräftad, älskad och förstådd kanske terapeuten skulle göra det. Ferenczi (1988) 

argumenterade för att patienten skulle träffa en känslomässigt levande människa 

för att ha möjlighet att berätta om sin livshistoria. Han menade att de verkliga 

trauman som patienterna blivit utsatta för, måste mötas på ett känslomässigt aktivt 

sätt. 

 

2.3  Relationella perspektivet 

En definition som kan användas för att beskriva relationell psykoterapi är att 

terapeuten som person ses som en viktig faktor i förändringsarbetet. Man ser 

terapeuten som en känslomässigt och relationsmässigt aktiv person, en människa 

som patienten får en ny sorts erfarenhet tillsammans med (Holmqvist, 2007) 

Wachtel (2008) pekar på att det relationella perspektivet ger möjlighet till 

användandet av self disclosure, men det är betydelsefullt att det används med 



 
 

3 (28) 
 

 

urskiljning och utifrån vad som är till gagn för patienten. Psykoterapeuten kan 

använda sig av exempel ur sin egen livserfarenhet för att visa på olika sätt att 

hantera problem eller bemästra svårigheter. Vilken effekt self disclosure får beror 

dock på vilket tillfälle, av vem, och i vilket syfte det sker. Det går inte att 

bestämma regler för detta. 

 

 

2.4 Konflikt eller brist 

Killingmo (1989) menar att det är avgörande för terapeuten att skilja mellan 

konfiktrelaterad problematik och bristrelaterad problematik. 

Konfliktproblematiken bottnar i intrapsykiska konflikter medan 

bristproblematiken uppkommer eftersom viktiga behov inte blivit tillgodosedda. 

Vid konfliktproblematik är ångesten knuten till oacceptabla önskningar och 

känslor medan det vid bristproblematik handlar om ångest knuten till 

fragmentering och förlust av egen identitetupplevelse. När det gäller 

bristproblematik är terapeutens uppgift inte först och främst att avtäcka dold 

mening genom att tolka, utan att bidra till meningsfullhet i patientens 

självupplevelse genom bekräftande interventioner. Genom att använda en 

bekräftande intervention försöker terapeuten förmedla en känsla till patienten av 

att vara sedd, förstådd, hörd och accepterad. Bristproblematik samt 

konfliktproblematik vävs samman i komplexa personlighetsmönster och det kan 

ibland vara svårt att skilja det ena från det andra. Killingmo och Gullestad (2011) 

framhåller dock  att inslaget av bristbaserade drag i högre grad präglar det kliniska 

materialet hos personer med borderlinestruktur och hos patienter där det 

föreligger starka obearbetade separationserfarenheter eller överväldigande 

trauman i tidig ålder. 

 

2.5 Anknytning 

En anknytningsrelation kännetecknas av varaktighet över tid med inriktning mot 

en specifik person som inte är utbytbar och har en känslomässig betydelse för 

individen. Relationen kännetecknas av att personerna söker varandras närhet och 

innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation. Relationen 

innebär att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson (Bowlby,1973). 

 

Bowlby (1994) redogör för tre olika anknytningsmönster. Det handlar om den 

trygga anknytningen där personen litar på att människor finns kvar och går att lita 

på. Den otrygga, ambivalenta anknytningen innebär att personen är osäker på om 

människor kommer att finnas där om det skulle behövas. Slutligen beskrivs den 

otrygga undvikande anknytningen där personen inte förväntar sig få någon hjälp 

eller stöd, utan tvärtom bli bortstött. Anknytningssystemet är aktivt under hela 

individens liv. Bowlby pekar vidare på den terapeutiska relationens betydelse för 

möjlighet till läkning. Det som skadats i relationer kan bara läkas genom nya 
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relationella erfarenheter. Den terapeutiska relationen kan utgöra en trygg bas från 

vilken patienten kan utforska olika aspekter av sitt liv. 

 

Wennerberg (2010) framhåller att psykoterapin behöver aktivera patientens 

anknytningssystem, så att den terapeutiska relationen kan utvecklas till en 

anknytningsrelation. Det är först då som terapeuten kan börja fungera som en 

trygg bas och patientens utforskandesystem aktiveras. Man kan alltså säga att den 

psykoterapeutiska processen kan beskrivas som en återupptagen anknytnings- 

individuationsprocess. Relationen till terapeuten kan alltså skapa en ny upplevelse 

av trygghet, vilket i sin tur möjliggör utforskande och förändring av tidigt 

grundlagda relationella mönster. 

 

3 Tidigare forskning 

Två olika metoder har använts för att få fram relevanta artiklar och litteratur. 

Först gjordes sökningar på databaserna PEP, PsycINFO, PubMed samt Google 

scholar. Sökorden som användes var ”self disclosure” och ”self disclosure psychotherapy”. 

Efter detta användes referenslistor från aktuella artiklar för att få fram ytterligare 

relevanta studier. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Hanson (2005) har i en kvantitativ studie försökt reda ut frågan huruvida ”self 

disclosure” är en terapeutisk teknik eller ett terapeutiskt misstag. Patienter 

tillfrågades om deras upplevelser av ”self disclosure” respektive ”non disclosure” 

och om de ansåg att bemötandet hjälpte eller ej. Resultatet visade att patienterna 

upplevde att interventionen ”self disclosures” var till hjälp i mer än dubbelt så 

många tillfällen jämfört med ”nondisclosures”. Den största enskilda effekten sågs 

på den terapeutiska alliansen. Vidare fann man att en del terapeuter använde sig av 

self disclosure i samband med inledning och avslut av terapisessionerna. Det 

handlade då om att prata lite allmänt för att få patienten att känna sig 

komfortabel, få dem avslappnade och känna att terapeuten var på deras sida. Den 

personliga öppenheten gjorde även att terapeuten uppfattades lite mer mänsklig av 

patienten. 

 

Resultaten av metastudien (Heretty, Currier, Berman & Levitt, 2014) pekar på att 

”self-disclosure” upplevs gynnsamt av patienter. Den terapeutiska alliansen stärks. 

Patienter skattar sin egen grad av ”disclosing” som högre tillsammans med 

terapeuter som använder sig av ”self-disclosure” och detta hänger samman med 

positiv terapieffekt. 

 

Hill och Knox (2001) fann, då man gick igenom transkriberade terapisessioner, att 

1-13 % av terapeuternas interventioner under en session bestod av ”self-

disclosure”. Medeltalet var 3,5 %. De vanligaste självavslöjandena var av 

professionell karaktär, medan det minst förekommande var avslöjanden kring 

sexualitet.  Humanistiskt orienterade terapeuter använde ”self disclosure” i högre 
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grad än psykoanalytiker. I praktiska råd till psykoterapeuter postulerar författarna 

att det kan vara särskilt betydelsefullt att terapeuter använder self disclosure 

gentemot patienter som har svårigheter att skapa en relation i den terapeutiska 

kontexten. 

 

Mathews (1988) fann i en kvantitativ studie att de vanligaste självavslöjandena 

handlade om personliga känslor (46%), personliga fakta (35%) och reaktioner på 

något som patienten sagt eller gjort i terapirummet (19%). De vanligaste skälen till 

att använda self disclosure var att främja känslan av allmängiltighet och att 

möjliggöra verklighets testning. De vanligaste argumenten för att inte använda self 

disclosure var att det tar bort fokus från patienten och stör överföringen. 

I svaren framkom även att psykoterapeuterna vägde in patientens diagnos när det 

beslutade sig för att använda self disclosure. En del terapeuter ansåg att tidigt 

störda patienter med bristande objektkonstans behövde få personlig information 

om terapeuten för att kunna behålla en bild av dem. Patienterna behövde veta att 

terapeuten var pålitlig och personligt engagerad i behandlingsprocessen. 

 

Studier av Edwards och Murdock (1994), Geller och Farber (1997) samt Simon 

(1990) pekar på att terapeuter använder sig av self disclosure för att öka 

upplevelsen av likhet mellan klienten och sig själva, för att modulera beteende, för 

att främja den terapeutiska alliansen, för att validera och normalisera patientens 

upplevelser och för att erbjuda alternativa sätt att tänka och handla. Terapeuter 

undviker vanligtvis self disclosure när det handlar om egna behov eller om self 

disclosure innebär en förskjutning av fokus från patienten till terapeuten. 

Det visar sig även att self disclosure används för kortsiktiga snarare än långsiktiga 

terapimål. 

 

I en kvalitativ studie fann Knox, Hess, Petersen och Hill (1997) att self disclosure 

från terapeuten ledde till att patienten uppfattade terapeuten som mer verklig och 

mänsklig. Detta förbättrade den terapeutiska relationen och fick patienten att 

känna sig normal och att vara öppen och ärlig i terapisituationen. 

 

Barett och Berman (2001) fann i sin kvantitativa studie en positiv relation mellan 

terapeutens grad av self disclosure och symtomminskning hos patienten. 

Patienterna rapporterade en minskning av symtom när terapeuten ökade nivån av 

self disclosure. Patienterna rapporterade även att de tyckte bättre om sina 

terapeuter när de använde sig mer av self disclosure. 

 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Renik (1995) framhåller att idealet av den anonyma terapeuten har luckrats upp 

och att en systematisk genomgång av användbara former av self disclosures bör 

göras. Även om det analytiska arbetet gynnas av att terapeuten upprätthåller sin 

anonymitet så långt det är möjligt, så följer de flesta terapeuter numera inte 

principen strikt. Istället är det vanligt att den ställs åt sidan av olika skäl. Self 
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disclosure från terapeuten kan ses som nödvändigt i vissa situationer, exempelvis 

när man arbetar med svårt störda patienter eller med ungdomar eller i vissa fall 

när man ska etablera en terapeutisk allians.  

 

Jacobs (1999) framhåller att self disclosure är ett omfattande begrepp som berör 

olika företeelser. Det kan handla om allt från att svara på enkla frågor till att 

avslöja saker av mer personlig karaktär. Det är betydelsfullt att varje form av self 

disclosure bedöms och utvärderas utifrån den kliniska situationen det sker i, samt 

utifrån dess effekt på den analytiska processen. Jacobs erfarenhet är att det i vissa 

fall kan vara gynnsamt att svara på frågor av enklare karaktär. Att först svara på 

frågan och sedan utforska dess mening, kan i vissa fall vara bättre än att 

omedelbart försöka avtäcka tankar och fantasier som gett upphov till dem. Det 

kan exempelvis gälla frågor kring vilka böcker som lästs, vilka filmer som setts 

eller intressen. Erfarenheten är att detta kan gynna snarare än begränsa det 

analytiska arbetet med vissa patienter. 

 

4 Frågeställningar 

Vilka upplevelser har psykoterapeuter på behandlingshem av self disclosure? 

 

På vilka grunder använder man sig av self disclosure? 

 

Hur hanterar psykoterapeuter self disclosure i den vardagliga kontakten utanför 

terapisituationen? 

  

5 Metod 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem legitimerade psykoterapeuter i ålderspannet 48-62 år intervjuades, alla med 

mer än 10 års erfarenhet av arbete på behandlingshem. Tre av psykoterapeuterna 

var kvinnor, två män. Tre av psykoterapeuterna hade psykodynamisk 

grundutbildning och två hade sin grundutbildning i KBT. Samtliga uppfyllde 

studiens inklutionskriterier som var: legitimerad psykoterapeut med mer än 5 års 

erfarenhet av arbete på behandlingshem. Urvalet skedde utifrån tillgänglighet. 

Genom sökning via internet identifierades behandlingshem i södra Sverige där 

legitimerade psykoterapeuter var verksamma. En lista med möjliga informanter 

togs fram. Psykoterapeuterna på listan var verksamma såväl på behandlingshem 

som arbetade metodtroget utifrån KBT som på behandlingshem med 

psykodynamiskt eller eklektisk behandlingssyn. Samtliga terapeuter på listan 

tillfrågades och efter detta gjordes urval där geografisk närhet till författarens 

bostadsort prioriterades. 
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5.2 Datainsamlingsmetoder 

Intervjuerna har skett utifrån en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2). Svaren 

har följts upp med olika följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer valdes som 

metod för att få fram material utifrån såväl den psykoterapeutiska 

samtalssituationen som övrigt behandlingsarbete. Avsikten var att ha en bred och 

explorativ ansats och skapa förutsättningar att fånga upp information kring olika 

typer av self disclosure. Dessutom var det viktigt att lämna utrymme för 

terapeuternas egna tankar genom att inte vara allt för styrande. Detta för att fånga 

upp eventuella nya infallsvinklar kring self-disclosure.  

 

Utifrån den hermeneutiska ansatsen var ett kvalitativt metodval naturligt. 

Hermeneutiken är relevant för intervjuforskning genom att kasta ljus över den 

process där intervjutexter ska tolkas (Kvale 1997). Den kvalitativa metoden 

förknippas med beskrivning, småskaliga studier och uppfattar ord och inte siffror 

som den centrala analysenheten (Denscombe 2000). Langemar (2008) framhåller 

att kvalitativ metod passar bäst vid syften som har deskriptiv ansats. En 

kvantitativ metod däremot utgår från ett naturvetenskapligt perspektiv och har 

som övergripande mål att förklara orsak och verkan. 

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant. Därefter gjordes en induktiv 

temaanalys, enligt nedan. Analysen gjordes utifrån Hayes (2000) metod beskriven 

av Langemar (2008). De transkriberade intervjuerna lästes igenom i sin helhet flera 

gånger och citat och nyckelord som var relevanta för frågeställningen markerades. 

Efter detta skrevs citat och nyckelord på lappar och sorterades under preliminära 

teman. Därefter lästes samtliga intervjuer igenom, en gång för varje tema, för att 

plocka ut allt som hörde till respektive tema. Efter detta gjordes en slutlig 

benämning på varje tema. Därefter kunde teman samordnas och sammanställas till 

resultatet. 

 

5.4 Genomförande 

Psykoterapeuterna kontaktades först via brev (bilaga 1) med förfrågan om de ville 

delta i studien. Därefter gjordes en uppföljande kontakt via telefon. Intervjuerna 

av psykoterapeuterna genomfördes på psykoterapeuternas arbetsplatser under 

april och maj 2015. Intervjuerna spelades in med digital ljudupptagning. Under 

intervjuerna fungerade intervjuguiden som en checklista och användes inte i sin 

helhet i samtliga intervjuer. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 45 

minuter och 1 timme. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” (2003:460) ska 

en etisk prövning ske. Forskning får bara godkännas om den utförs med respekt 

för människovärdet, eventuella risker ska vägas mot forskningsnyttan. 
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Forskningspersonerna ska ge sitt samtycke och ska bl. a informeras om syfte, 

risker, metoder och att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. 

Då föreliggande studie  bedrivits  inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå, har ingen formell etikprövning krävts.  

 

Enligt de etiska riktlinjer inom psykologisk forskning som utarbetats av 

Vetenskapsrådet (1999) fastställs två grundaspekter som ska vara vägledande, 

nämligen forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 

allmänheten ska kunna förvänta sig att forskning som bedrivs är till nytta för 

samhället. Individskyddskravet syftar till att forskning inte får medföra att 

individer utsätts för fysisk eller psykisk kränkning. Forskaren bör alltid sträva efter 

att respektera deltagarna och deras integritet. Individskyddskravet reglerar 

forskarens förhållningssätt till  information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. 

 

Under uppsatsarbetet har författaren följt lagens intentioner om respekt för 

människovärdet och ett etiskt förhållningssätt. Vidare har vetenskapsrådets 

riktlinjer inom psykologisk forskning beaktats. Psykoterapeuterna har informerats 

om att de garanteras anonymitet, att intervjumaterialet kommer att användas till 

en examensuppsats, hanteras konfidentiellt och att eventuella citat kommer att 

avidentifieras.  

 

7 Resultat 

Efter analys av materialet framkom följande huvudteman och underteman.  

 

Osäkerhet kring begreppet. 

  

Behandlingshem - en unik miljö. Med underteman Att arbeta på behandlingshem, 

Personlig öppenhet i det dagliga behandlingsarbetet samt Rollmodeller. 

 

Patientgruppens svårigheter. 

 

Terapi. Med underteman Alliansskapande, Avmystifiera psykoterapeut rollen, 

Personlig – inte privat, Förmedla hopp samt Den terapeutiska ramen 

 

Sorg.  

 

7.1 Osäkerhet kring begreppet 

I intervjuerna framkom att flertalet psykoterapeuter inte kände sig helt bekanta 

med begreppet self disclosure. Dock hade psykoterapeuterna en god kännedom 

om fenomenet som sådant och delade med sig av såväl egna erfarenheter som 

tankar. Psykoterapeuterna ansåg att ämnet var angeläget. 
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”…Alltså jag har inte gjort det ordet eller begreppet helt till mitt eget än…men det är ändå 

väldigt bra och beskrivande för något som jag tror är en viktig del av terapins kärna…” 

 

”…vi pratar ju inte om ”self disclosure”…det är inte ett begrepp som finns i vår begreppsvärld 

egentligen…” 

 

”…För mig blir det lite svårt…det är ett helt nytt och obekant begrepp…men jag har funderat 

mycket över att man blir mer personlig på ett behandlingshem…” 

 

7.2 Behandlingshem – en unik miljö 

Det intervjuade psykoterapeuterna framhöll att miljön på behandlingshem var 

speciell och ställde höga krav på hur man förhöll sig till personlig öppenhet. 

På behandlingshemmen fanns uppgjorda strukturer, regler och rutiner som såväl 

personal som patienter hade att förhålla sig till. Det terapeutiska arbetet skedde 

kontinuerligt över dygnet och var inte begränsat till de terapeutiska sessionerna. 

Ramen för terapi var således hela institutionen och därmed behövde man hela 

tiden ha ett terapeutiskt förhållningssätt i åtanke när man använde sig av personlig 

öppenhet. Psykoterapeuterna använde sig av self disclosure såväl i den 

terapeutiska situationen som i det vardagliga behandlingsarbetet, där de även 

fungerade som rollmodeller. 

 

7.2.1 Att arbeta på behandlingshem 

Som psykoterapeut exponerades man nästan hela tiden för patienterna och 

träffade dem i olika vardagliga situationer och behandlingsmoment. Detta 

medförde att den klassiskt neutrala terapeutiska hållningen var omöjlig att 

upprätthålla och inte heller ansågs önskvärd. Det framkom att gränsdragningen 

mellan terapisessioner och övrigt behandlingsarbete kunde vara svår att dra och i 

viss mån var flytande. Händelser i det vardagliga behandlingsarbetet följde ofta 

med och behandlades i terapisessionerna. Omvänt var dock gränsen skarp. Det 

ansågs betydelsefullt att patienten kände sig trygg med att det som sades i 

terapirummet stannade där. Terapeuterna arbetade även med traditionell 

psykoterapi utanför behandlingshemmet och kunde därför jämföra. De beskrev 

att de använde sig mindre av self disclosure i sitt psykoterapeutiska arbete utanför 

behandlingshemmet 

 

”Jag får ihop det genom att betrakta de terapeutiska ramarna…inte som ett terapirum…utan 

som hela institutionen…man ska förhålla sig på ett terapeutiskt sätt hela tiden, personligt och 

terapeutiskt…och då spelar det inte så stor roll” 

 

”Det gäller att vara väldigt professionell och skapa en allians utan att den blir privat, jag tror 

det kan vara svårt på behandlingshem…det kräver mycket tankemöda…och man måste 

verkligen veta vad man gör” 

 

”…man är ju terapeut, men man blir ju också behandlingspedagog och vårdare…man blir ju 

allting, det krävs rätt mycket av en…det är inte alla som fixar det..” 
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” …gränsdragningarna…(kring self disclosure)… är mycket lättare att göra och man har en 

annan frihet när man har en egen mottagning…på behandlingshem lever vi inpå varann hela 

tiden…” 

 

”…Self disclosure är kanske extra viktigt med människor som har axel II problematik 

(personlighetsstörningar och mentala handikapp). Det tror jag i och för sig är en av 

anledningarna till att du inte hittar så många leg.psykoterapeuter i den här typen av arbete. Det 

är väldigt slitsamt och jobbigt sätt att arbeta på, men väldigt belönande också…” 

 

”Man måste vara noga med att den informationen man fått i terapirummet stannar där”” 

 

 

7.2.2 Personlig öppenhet i det dagliga behandlingsarbetet 

Psykoterapeuterna beskrev att de utöver terapisessionerna även deltog i dagligt 

behandlingsarbete. Det kunde exempelvis handla om dagliga gemensamma 

måltider eller morgonsamlingar, behandlingsplanering med uppdragsgivare, 

skjutsa klienter till anhöriga eller gemensamma fritidsaktiviteter. Vid dessa tillfällen 

förekom åtskilliga self disclosures där psykoterapeuterna blev synliga som 

personer. Överlag framhölls ambitionen att hålla den personliga öppenheten på en 

allmän nivå där psykoterapeuterna använde self disclosure kontrollerat och 

medvetet. Dock förekom situationer där psykoterapeuterna reagerade spontant 

och omedvetet. Dessa self disclosures kunde senare bli material i de terapeutiska 

samtalen. Vidare framkom att psykoterapeutena inte alltid hade egen kontroll över 

de disclosures som skedde i vardagen. Det kunde handla om att annan 

behandlingspersonal förmedlade information om dem eller att patienter sins 

emellan diskuterade terapeuten som person. Betydelsen av att ha en god 

självkännedom och vara noga med vad som förmedlades i den personliga 

öppenheten till såväl personal som patienter betonades. Regelbunden handledning 

samt gemensamma diskussioner i personalgruppen kring förhållningssätt kring 

den personliga öppenheten sågs som nödvändiga. 

 

”Jag träffar patienterna i ganska stor omfattning utanför det terapeutiska rummet. Jag träffar 

dem i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Jag går ner och fikar, äter lunch, delar ut medicin, 

tar urinprov… jag gör väldigt mycket olika saker tillsammans med patienter…man har många 

roller” 

 

” Self disclosures sker hela tiden och behöver inte vara negativt. Jag och en patient stod i en lång 

bilkö och jag blev arg och irriterad. Då sa patienten, Oj- kan du bli arg, och så skrattade han. 

Han tyckte det var kul att det lyste igenom….sen kunde vi ta tillbaka situationen till 

terapirummet...och diskutera bilden han haft av mig…jag har olika delar precis som alla 

människor…jag är också människa och kan bli förbannad när man står i bilkö” 

 

”Informationen man delar är på en allmän nivå, det kan handla om intressen och andra ytliga 

saker” 
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”Det är ju så att våra patienter jämför jättemycket, vem som har vilken terapeut och vilken 

information de fått. Så att informationen sprids och det måste man vara medveten om” 

 

”Jag har varit med om att behandlingspersonal åkt förbi mitt hus tillsammans med patienter och 

pekat ut var jag bor. Då blev jag rosenrasande och vi hade en öppen diskussion i 

personalgruppen att det är inte okej – det blev för nära” 

 

”Som terapeut behöver man vara stark i sig själv och kunna självreflektera. Man använder sig 

själv som person så du måste ha mycket självinsikt” 

 

 

7.2.3 Rollmodeller 

Det framkom att psykoterapeuterna använde sig av self disclosure för att fungera 

som en rollmodell för patienten. Ett sätt var att genom terapeutens egen öppenhet 

skapa en modell för hur man kunde vara, både i samtalssituationen och i livet 

utanför. Det framkom också att det fanns ett pedagogiskt perspektiv bakom 

användandet av self disclosure, där fokus låg på färdigheter som patienten kunde 

behöva lära sig. I dessa fall kunde terapeuten använda sig av sig själv som 

instrument för att exemplifiera.  

 

” Den personliga öppenheten finns. För mig är den till gagn både i terapirummet och i 

behandlingsmiljön. Därför då blir jag inte så märkvärdig och jag tror att det skapar en del av 

både öppenhet och tillit som gör att patienterna vågar vara sig själva…så det är ganska 

medvetet… att vara öppen med det jag kan och prata om mig själv som en vanlig person, med ett 

alldeles vanligt liv” 

 

” En del patienter har en bild av att Svenssonlivet alltid är fantastiskt och att de själva är 

hopplösa. Då kan man ju dela med sig av att livet går upp och ned, att alla dagar inte är lika 

roliga för en Svensson. Då blir det ju att de tänker…man är inte helt hopplös i alla fall…på så 

sätt blir self disclosure också att man blir lite rollmodell” 

 

” När det gäller personer med autism så kan self disclosure vara väldigt, väldigt bra. Dom har 

ett väldigt behov av modeller, av igenkännandet och att någon förstår. Någon som kan modulera 

och förklara så här gör jag” 

 

” Det är inte svårt att hitta exempel på self disclosure i den bemärkelsen att jag lär klienterna 

färdigheter. Jag brukar exemplifiera utifrån mina egna rutiner, vilka jag har och att jag följer 

dem och varför jag följer dem” 

 

 

7.3 Patientgruppens svårigheter 

I intervjuerna framkom att patienterna som vistades på psykoterapeuternas 

behandlingshem hade särskilda svårigheter. Många av patienterna hade en 

komplex besvärsbild med hög komorbitet där social, psykologisk och psykiatrisk 
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problematik samverkade. Beskrivningen var att patienterna många gånger hade 

svårt att känna tillit, vilket gjorde det besvärligt att skapa en terapeutisk allians. 

Vidare hade patienterna ofta traumatiserande upplevelser bakom sig, samt 

erfarenheter av ett utanförskap där samhällets skyddsnät brustit. Därmed fanns 

ofta en grundläggande misstro till möjligheten att få hjälp och en brist på 

förtroende för behandlare. Det beskrevs en hög ångestnivå hos flera patienter. 

Utöver detta förekom erfarenheter av bristfälligt psykiatriskt stöd i form av 

otillräcklig farmakologisk behandling och odiagnostiserade psykiatriska symtom. 

Vidare hade en del av patienterna missbruksproblematik. Det framkom även att 

patienterna i flera fall hade en neuropsykiatrisk diagnos som försvårade 

alliansbyggandet och uthålligheten under de terapeutiska sessionerna. Några av 

patienterna vistades på behandlingshemmen under tvångsvård, alternativt kände 

sig pressade att underkasta sig behandling. Därmed var motivationen ibland 

begränsad. Sammantaget uppvisade gruppen svårigheter som gjorde poliklinisk 

vård otillräcklig. För att möta patientgruppens besvärsbild använde sig 

psykoterapeuterna bland annat av olika former av self disclosure. 

 

” Ju mer vi är vanliga människor så har våra patienter nytta av det…därför att dom finns och 

har funnits i ett utanförskap och har en upplevelse av att ständigt komma utanför..” 

 

”många patienter har erfarenheter från behandlingssituationer där gapet mellan 

behandlingspersonal och patient är väldigt stort…där förstärks ” vi och dom” känslan av en 

massa attribut som omger behandlarna. Vi har en önskan att sänka den tröskeln och personlig 

öppenhet kan vara ett sätt” 

 

”Vårt jobb är att slussa patienten från utanförskap till innanförskap” 

 

”Många av våra patienter är traumatiserade…med en massa olika händelser….och har både 

ADHD och PTSD…och borde fått hjälp för länge sen…jag kan berätta om mina erfarenheter 

om vilka möjligheter det finns att få hjälp” 

 

”De flesta patienterna är svårt störda…och de orkar kanske sitta ner 15 minuter i samtal, sen 

kryper det i benen och huvudet slutar funka….Jag får vara en trygg person som finns här i alla 

fall…undan för undan kan samtalen bli längre..”  

 

”Jag använder self disclosure som en alliansskapande åtgärd. Människor med en tidig störning 

har behov av en rollmodell…hos mer friska människor…där kan man jobba mer med fantasier 

och överföringen…sitter jag och håller tyst en timme med mina patienter…då drar ju dom…och 

jag ser dom inte mer. Det finns inte den grundläggande tilliten i anknytningen” 

 

7.4 Terapi 

I resultatet framkom att en grundläggande förutsättning för att kunna hjälpa 

patienterna genom terapi var att man lyckades skapa en första kontakt. För att 

möjliggöra detta betonades betydelsen av att psykoterapeuterna hade ett 

personligt, empatiskt och stödjande förhållningssätt som kunde svara upp mot 
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patienternas bristande tillit och misstro – att de helt enkelt kunde bjuda på sig 

själva. Psykoterapeuterna ansåg det betydelsefullt att kunna väcka patientens hopp 

om att hjälp fanns att få och att förändring var möjlig. Vidare fanns ett behov av 

att lugna patienten genom att ta udden av rädsla och förutfattade meningar som 

ofta fanns kring kontakten med en psykoterapeut. Det ansågs även viktigt att 

erbjuda en flexibilitet kring den terapeutiska ramen och att använda personlig 

öppenhet på ett genomtänkt sätt där man noggrant skilde mellan att vara personlig 

och privat. Self disclosure sågs som en verksam intervention för att åstadkomma 

en allians med patienten. 

 

 

7.4.1 Alliansskapande 

Self disclosure sågs som en komponent i arbetet med att skapa en 

psykoterapeutisk allians till de klienter som vistades på behandlingshemmen. 

Många av klienterna hade bristande tillit och otrygg anknytning. 

Psykoterapeuterna beskrev att det kunde vara svårt att skapa en hållbar 

arbetsallians. Ett verktyg för att få till stånd en bärande kontakt var self disclosure. 

Personlig öppenhet skapade förutsättningar för trygghet och en fortsatt 

terapeutisk kontakt. Vidare framhölls betydelsen av att jobba med 

motöverföringar och verbalisera dessa som en viktig del i alliansskapandet. 

Personlig öppenhet sågs även som ett sätt att skapa ett öppet samtalsklimat. 

 

”..man pratar om olika saker som inte har med terapi och behandling att göra…man måste 

bjuda lite på sig själv…man gör det för att skapa kontakt. Man pratar om sina intressen eller 

lite vardagliga saker…och då lär dom ju känna mig som person, det tror jag är nödvändigt” 

 

” För de allra flesta så skapar personlig öppenhet trygghet…att vi inte är så hemliga av oss gör 

att det blir lättare för patienten att vara öppen om sig själv och lättare att våga berätta” 

 

” Ibland har patienterna lite för mycket respekt för mig, det måste jag hantera genom att visa att 

jag är en vanlig människa…som kan skratta och ha intressen” 

 

” När jag tänker på personer med borderlinestruktur…för att man ska få kontakten…och 

kroka an…och behålla en sådan patient…på något vis måste man låta den människan 

komma åt dig som person. Då har jag sett det fruktbart att jobba väldigt mycket med 

motöverföring. Jag säger högt vad som händer med mig. Det är en viktig del i alliansskapandet. 

Jag tror det blir problem om man inte använder sig av self disclosure. Hur man än förhåller sig 

blir man berörd. Det måste man acceptera och verbalisera. De gånger jag fått problem är när jag 

försökt låtsas som om jag är neutral och professionell” 

 

” Jag använder mig av personlig öppenhet för att skapa någon slags relation, anknytning och 

trygghet…jag upplever att klienterna blir lugnare och öppnar upp sig mer” 
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7.4.2  Avmystifiera psykoterapeut rollen 

Psykoterapeuterna hade erfarenheter av att många patienter kunde uppleva det 

skrämmande att prata med en psykoterapeut. Huvuddelen av patienterna på 

behandlingshemmen hade erfarenheter av att vara i utanförskap. Genom att 

terapeuterna använde sig av personlig öppenhet kunde relationen göras mindre 

hotfull. Därmed skapades förutsättningar för terapeutiska samtal. 

 

” Våra patienter kan ha väldigt mycket fantasier om att jag kan läsa genom pannbenet…och 

ju mer jag blir en vanlig människa så tar man bort de här myterna om vad en psykoterapeut 

kan...och min föreställning är att när jag är en vanlig människa så blir det lättare att prata med 

mig” 

 

” Jag tror det är tvunget med lite self disclosure. Man blir lite mer människa och hittar en ingång 

att öppna upp och börja prata lite. Många gånger funkar det inte att börja prata problem och 

känslor direkt…utan vi måste börja lära känna varann först. Många patienter har en otroligt 

konstig föreställning om psykoterapeuter och kanske till och med är lite rädda” 

 

” Self disclosure kan göra en mindre hotfull. Hos personer med stor ångestproblematik försöker 

jag att inte öka den ytterligare…jag är mer otvungen, omhändertagande och visar att jag inte är 

farlig…” 

 

” Det är ju många som säger att: Varför ska jag gå till en psykoterapeut? Vad ska jag prata 

om där?...och då blir det ju att om jag är en människa…när jag är lite mer personlig…det ska 

inte behöva vara så himla högtravande…då blir det mindre hotfullt” 

 

7.4.3  Personlig - inte privat 

Psykoterapeuterna betonade betydelsen av att vara personlig i relationen till 

klienten, att bli en människa genom att använda self disclosure. Samtidigt 

framhölls vikten av att inte bli privat eller försöka bli kompisar. Bedömningen 

kring vilken typ av self disclosure som kunde göras sågs som central. Noggranna 

övervägande kring den personliga öppenheten beskrevs som nödvändigt. 

Terapeuten behövde en hög grad av självkännedom. Psykoterapeuterna menade 

att man behövde använda sig själv som person för att skapa och upprätthålla 

kontakten med klienten. Samtidigt framhölls att olika grad av öppenhet kunde 

variera utifrån klientens problematik. Generellt gjordes en bedömning där 

klientens anknytning, ångestnivå och förmåga till tillit ingick. Bristande tillit, hög 

ångest och otrygg anknytning var indikatorer för en högre grad av personlig 

öppenhet från terapeuternas sida. 

 

” När man arbetar med personlighetsstörningar så tappar man ofta kontakten om man inte 

använder sig själv som person. Det betyder inte att man måste vara privat, men alltid personlig. 

Det är ett av de mest verkningsfulla verktygen man har som terapeut, på behandlingshem i alla 

fall…” 

 



 
 

15 
(28) 

 

 

”..alltså jag tycker att om man är lite mer öppen så blir det en bättre relation. Patienterna vill ju 

inte att man ska vara någon slags outgrundlig person som sitter här och som dom inte vet något 

om…det funkar inte så på ett behandlingshem. Det handlar om att våga vara lite mer personlig. 

Det skulle absolut inte funka att ha den mer klassiska hållningen här” 

 

”..man behöver vara noga med hur mycket information man lämnar…och inte berätta mer om 

sig själv än man är bekväm med…kunskapen finns ju spridd över hela arbetsplatsen liksom, 

men där är vi nog rätt vana. Hur personliga är vi utan att bli privata” 

 

” Man måste vara väldigt tydlig med sig själv. Det är viktigt att ställa sig frågan: För vems 

skull förmedlar jag det här? Det ska vara till gagn för patienten” 

 

” Man måste fundera på vad man säger. Man kan inte delge patienterna  vad som helst. Det 

måste finnas ett syfte…så när det börjar bli pladdrigt, socialt och slumpmässigt…då funkar det 

inte..” 

 

”Man pratar inte om privata saker…till exempel berättar man inte om egna traumatiska 

upplevelser eller att man har det trassligt med sin partner eller att man är arg på sin dotter…där 

är gränsen knivskarp, då är du inte professionell längre” 

 

”Personlig är jag så ofta som möjligt. Jag reagerar med min person…med erfarenheter och där 

jag hör och ser vad som händer i rummet” 

 

 

7.4.4  Förmedla hopp 

Utifrån patientgruppens problematik framkom det att en viktig uppgift för 

psykoterapeuten var att förmedla hopp till patienten. Genomgående fanns en 

bristande tilltro hos patientgruppen att hjälp fanns att få och att förändring var 

möjlig. Psykoterapeuterna beskrev att man kunde använda egna exempel där man 

berättade om sina erfarenheter från tidigare behandlingar som lyckats. Att man 

själv sett att förändring var möjlig och att den möjligheten även kunde gälla för 

den aktuella patienten. 

 

”Jag kan berätta om att jag arbetat med patienter med liknande problematik, och att dom gick 

det bra för, att jag sett det…det kan ta bort en del misstro hos patienten” 

 

” Det handlar mycket om att vara någon slags hopp för patienten…att jag har själv sett att 

detta är möjligt” 

 

”Våra patienter behöver hopp…de är så illa tilltufsade i många olika sammanhang…då kan 

jag dela med mig av egna erfarenheter …för att dom ska börja tro på att det går att få hjälp” 
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7.4.5 Den terapeutiska ramen 

Psykoterapeuterna kunde på olika sätt behöva använda sig av flexibilitet kring den 

terapeutiska ramen. Patienternas svårigheter med tillit, uthållighet och kontakt 

gjorde att det kunde vara svårt att strikt upprätthålla det terapeutiska rummets 

ramar. Strävan var att upprätthålla ramen om 45 minuter i samtalsrummet, men 

inledningsvis kunde detta vara svårt eller omöjligt. Psykoterapeuterna berättade 

om att sessioner fick kortas. Ibland påbörjades samtalen i terapirummet men 

avslutades med en tur i bilen. Samtalen kunde ibland ske i en miljö där det fanns 

naturliga uppgifter att samtala kring och man fick vara på tu man hand. I dessa 

sammanhang använde psykoterapeuterna sig av self disclosure. Man kunde tala 

om allmänna men personliga saker, exempelvis gemensamma intressen.  

Det skedde små self disclosures som gjorde att terapeuten blev en människa.  

 

” Dom här patienterna är ibland väldigt svåra att få att prata, dom kanske inte säger 

någonting…vad gör man då? Man kortar sessionerna…ibland får man tänka att det går 

inte…vi kan inte ha samtal på det här sättet…då får man gå en promenad eller åka bil eller 

något…eller gå ut i stallet och prata om djuren…så skapar vi en kontakt där istället…Då 

kan jag berätta lite om mitt intresse för djur…så dela intressen…det tycker jag är okej i det här 

fallet…men det är inget jag skulle använda i öppenvården om jag träffade patienterna där” 

 

” När man jobbar med unga vuxna och ska skapa en allians, lära känna dem, då kan man ju 

gå ut på stan för att ta en fika, och då träffar man kanske någon man känner, kanske min 

pappa…och då frågar dom…vem var det…ja det var min pappa…så vet dom det…Men sen 

säger jag ju inget mer. Det är väl ett self disclosure?....Då har jag ju avslöjat något. Det är inget 

man gör i vanliga fall om man jobbar som psykoterapeut” 

 

 

7.5 Sorg  

Resultatet visade att psykoterapeuterna betonade vikten av att self disclosure inte 

innefattade avslöjande av privata problem. Terapeuterna ansåg att man borde vara 

försiktig eller avstå från att tala om familjeförhållanden, egna trauman och privata 

angelägenheter. Det framkom dock ett undantag. Flera av terapeuterna hade vid 

något tillfälle drabbats av sorg i samband med att en nära anhörig gått bort. I 

dessa fall var den gemensamma hållningen att kort delge patienterna vad som 

hänt, som en förklaring till terapeutens frånvaro. Vidare pågår sorgearbetet under 

en längre tid och det ansågs viktigt att patienten kunde förstå att detta inte 

handlade om patienten eller relationen till denne. Viktig var dock att 

informationen gällde de patienter som var inskrivna vid tillfället och inget som 

talas om i efterhand när sorgeprocessen var över. 

 

” När min anhörige gick bort för något år sen var det öppen information för patienterna. Idag är 

det ingen information som patienterna på något sätt har hjälp utav. Men just då var det 

betydelsefullt…att jag var ledsen men att de inte hade med dem att göra” 

 



 
 

17 
(28) 

 

 

” När min anhörige gick bort var det liksom inget hemligt, jag mådde ganska dåligt och tyckte 

det vore jättekonstigt om inte patienterna  visste, men inga detaljer eller så….det var ju inget 

hemligt…de visste att jag skulle på begravning…då var det mer att de kunde komma och 

beklaga…och då visade ju jag att jag är människa också…skulle jag vara lite frånvarande 

handlar det inte om dig” 

 

” Det kan ju hända oss precis som patienterna att man drabbas av sorg. Sorg är ju besvärligt 

för det tar ofta väldigt lång tid. Då kan jag vara väldigt tydlig med att jag är ledsen för att min 

anhörige har gått bort. Då kan jag fråga patienten: tycker du det är okej att vi fortsätter jobba 

ändå” 

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har lämpat sig väl för studiens syfte, att undersöka 

psykoterapeuters upplevelser av self disclosure på behandlingshem. Dock fanns 

det flera faktorer som kan ha påverkat resultatets validitet och reliabilitet. 

 

Urvalet av legitimerade psykoterapeuter som arbetar på behandlingshem visade sig 

vara tämligen begränsat. Ytterligare begränsning av urvalet skedde då författaren 

hade pågående yrkesmässiga relationer med några potentiella informanter, som av 

validitetsskäl därför valdes bort. De deltagande psykoterapeuterna arbetade på 

sammanlagt tre olika behandlingshem. Det hade varit att föredra att samtliga 

terapeuter arbetat på olika institutioner, då det möjligen givit fler infallsvinklar på 

fenomenet. 

 

Det visade sig att begreppet self disclosure var relativt okänt för flera av 

terapeuterna även om fenomenet som sådant var välkänt. Detta är något som 

författaren hade med sig i sin förförståelse, och för att öka validiteten inleddes 

därför intervjuerna med en kort definition av begreppet. Trots detta förekom det 

under intervjuerna tillfällen då psykoterapeuterna uppgav att de kände osäkerhet 

inför begreppet och sökte bekräftelse från författaren på om deras exempel var att 

betrakta som self disclosure. 

 

Begreppet self disclosure är relativt omfattande. Möjligen hade studien blivit mer 

stringent om författaren valt att undersöka en aspekt av fenomenet, exempelvis 

medvetna self disclosures. Vidare har studien velat belysa self disclosures i såväl 

den terapeutiska som den vardagliga behandlingssituationen. Även här hade en 

begränsning till ett av områdena kunna bidra till att öka studiens stringens. 

 

Den valda kvalitativa ansatsen med semistrukturerade intervjuer gav fördelen att 

ge utrymme för psykoterapeuternas egna upplevelser, men samtidigt fanns en ram 

att utgå ifrån som en garanti för att vissa viktiga områden skulle diskuteras. 
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Nackdelen med detta var att intervjuguiden trots allt innebar en viss styrning av 

psykoterapeuternas berättelser. Trots intentionen att vara lyhörd och inte styrande 

så innebar intervjuguiden ofrånkomligen en viss styrning från författarens sida. 

Man får även beakta att författarens ovana vid att genomföra forskningsintervjuer, 

kan ha påverkat validiteten i negativ riktning. 

 

På grund av lång resväg genomfördes flera intervjuer samma dag, vilket inte gav 

möjlighet att gå igenom intervjumaterialet mellan intervjuerna. I efterhand kunde 

konstateras att författaren emellanåt gick in och styrde och avbröt tankegångar 

som kunde ha visat sig betydelsefulla. Större erfarenhet av intervjuer från 

författaren sida hade sannolikt påverkat validiteten i positiv riktning. De senare 

intervjuerna under studien kännetecknades också av mer följsamhet och mindre 

avbrott från författarens sida. 

 

Intervjuguiden skapades utifrån område som tidigare forskning identifierat som 

betydelsefulla samt författarens egen förförståelse. Här finns en viss fara att nya 

teman och infallsvinklar kan ha missats. 

 

Författarens egen erfarenhet av arbete på behandlingshem har sannolikt både varit 

en tillgång och en begränsning i arbetet. Författarens förförståelse har möjliggjort 

igenkänning och initierade följdfrågor som bidragit till fördjupning av några 

teman, men kan även ha gjort att nya infallsvinklar missats och bristande 

följdfrågor ställts på områden, som utifrån författarens egen förförståelse ansetts 

självklara. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Huvudresultaten i föreliggande studie var att behandlingshem ansågs som en unik 

miljö där self disclosure förekom såväl i den terapeutiska situationen som i det 

vardagliga behandlingsarbetet, både medvetet och omedvetet. Self disclosure 

användes som en alliansskapande intervention för att förmedla hopp och möta 

patientgruppens besvärsbild med bristande tillit, låg uthållighet och ibland 

bristande motivation. Vidare ansågs personlig öppenhet bidra till att skapa 

trygghet och göra terapeuten mindre hotfull och därigenom bidra till att skapa och 

upprätthålla kontakt med patienten. Personlig öppenhet användes även som en 

pedagogisk intervention där psykoterapeuten kunde fungera som rollmodell i 

terapeutiska och vardagliga situationer. Det ansågs betydelsefullt att göra 

noggranna övervägande kring den personliga öppenheten och hålla det på en 

allmän nivå, som inte tangerade privata förhållanden. Ett undantag från detta var 

sorg.  Det fanns även en osäkerhet kring själva begreppet self disclosure men 

företeelsen som sådan var välkänd av informanterna. 

 

8.2.1 Vilka upplevelser har psykoterapeuter av self disclosure? 

Psykoterapeuterna hade mycket tankar kring, och egna upplevelser av self 

disclosure. Att self disclosure är vanligt förekommande bland psykoterapeuter 
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stöds av forskning. Hill och Knox (2001) fann att 1-13 % av terapeuternas 

interventioner under en session bestod av ”self-disclosure”. Medeltalet var 3,5 %. 

Sannolikt förekommer self diclosure i högre omfattning på behandlingshem än i 

konventionella psykoterapisituationer. De deltagande psykoterapeuterna i studien 

arbetade även med psykoterapi utanför behandlingshem. De framhöll att de 

använde self disclosure i högre grad när de arbetade på behandlingshem. 

Orsakerna till den ökade personliga öppenheten från terapeuternas sida handlar 

om flera faktorer såsom patientgruppens problematik, behandlingshemmets 

terapeutiska miljö och de möten som sker mellan terapeut och klient, i såväl 

vardagliga som terapeutiska situationer. Psykoterapeuternas ökade öppenhet går i 

linje med vad tidigare forskning beskrivit som betydelsefullt i kontakten med 

patienter med svåra störningar. Renik (1995) framhåller att det kan vara 

nödvändigt att använda sig av self disclosure när man arbetar med svårt störda 

patienter. Mathews (1988) pekar på möjligheten att denna patientgrupp kan ha 

behov av att få ett visst mått av personlig information om terapeuten och känna 

ett personligt engagemang i behandlingsprocessen. Hill och Knox (2001) 

framhåller att self disclosure kan vara särskilt viktigt gentemot patienter som har 

svårigheter att skapa en relation i den terapeutiska kontexten.  

 

Psykoterapeuterna uttryckte att den klassiskt neutrala hållningen såsom den 

beskrivits av Freud (2002) att ”läkaren ska vara ogenomskinlig för analysanden 

och likt en spegel inte visa något annat än det som visas för honom” (s.148) inte 

fungerar när man arbetar med patientgruppen som vistas på behandlingshem. En 

del av förklaringen står sannolikt att finna i att patientgruppens problematik i 

huvudsak bottnar i bristtillstånd och inte i konfliktproblematik. Killingmo (1989) 

framhåller att när det gäller bristproblematik är terapeutens uppgift inte först och 

främst att avtäcka dold mening genom att tolka, utan att bidra till meningsfullhet i 

patientens självupplevelse genom bekräftande interventioner. Genom att använda 

en bekräftande intervention försöker terapeuten förmedla en känsla till patienten 

av att vara sedd, förstådd, hörd och accepterad.  Terapeuten har en välvillig och 

närande, affirmativ ton i dialogen.  

 

Man kan tänka sig att bekräftande interventioner innehåller ett mått av self 

disclosure, exempelvis genom att terapeuten är ärlig i relationen, erkänner sin egen 

glömska, och ber om ursäkt för detta. Eller kan svara uppriktigt på beröm från 

patienten och säga: ”-Tack ska du ha, det uppskattar jag.” 

 

En stor del av patientgruppen har en otrygg anknytning vilket sannolikt bidrar till 

svårigheterna att skapa en terapeutisk relation. Bowlby (1994) beskriver att 

personer med otrygg anknytning har svårigheter att känna tillit till andra 

människor och tilltro till möjligheten att få hjälp och stöd. 

 

Första åtgärden för terapeuten blir att försöka etablera en kontakt och viss 

kontinuitet i mötena. Terapeutens personliga öppenhet kan förmodligen bidra till 

att skapa en upplevelse av trygghet och förutsättningar för en inledande kontakt 
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som i förlängningen kan utvecklas till en anknytningsrelation. Studier av Hanson 

(2005), Henretty, Currier, Berman och Levitt (2014) samt Edwards och Murdock 

(1994) ger stöd för att self disclosure kan vara en positiv faktor i detta arbete. 

Vidare visar studier av Barett och Berman (2001) att patienter tyckte bättre om 

sina terapeuter när de anväde sig av self disclosure. Wennerberg (2010) framhåller 

betydelsen av att psykoterapin kan aktivera patientens anknytningssystem, så att 

den terapeutiska relationen kan utvecklas till en anknytningsrelation. Det är först 

då som patientens utforskandesystem aktiveras  

 

Utifrån det relationella perspektivet betonas att terapeuten som person är en viktig 

faktor i förändringsarbetet. Man ser terapeuten som en känslomässigt och 

relationsmässigt aktiv person, en människa som patienten får en ny sorts 

erfarenhet tillsammans med (Holmqvist,2007). Psykoterapeuterna i föreliggande 

studie har beskrivit denna hållning och har använt den för att bygga en 

anknytningsrelation med patienten. I detta sammanhang har self disclosure varit 

en intervention som använts för att förbättra alliansen och därmed kunnat gagna 

den psykoterapeutiska processen. Detta stämmer även överens med vad Wachtel 

(2008) pekar på, nämligen att det relationella perspektivet efter övervägande ger 

möjlighet till användandet av self disclosure som är till gagn för patienten. Det går 

även i linje med vad Ferenczi (1988) argumenterar för, att patienten får träffa en 

känslomässigt levande människa som möter dem på ett känslomässigt aktivt sätt. 

 

 

8.2.2 På vilka grunder använder man sig av self disclosure? 

Svårigheterna att skapa kontakt och åstadkomma en terapeutisk allians med 

patientgruppen framhålls av psykoterapeuterna som en anledning att använda self 

disclosure. För att skapa en inledande kontakt använder psykoterapeuterna sig av 

personlig öppenhet där man delar med sig av allmän information kring sig själv. 

Detta är en intervention som visat sig verksam och som går i linje med resultat 

från tidigare forskning. Hanson (2005) pekar på att patienter upplever att self 

disclosure är till hjälp för den terapeutiska alliansen, och att det kan få patienten 

att känna sig komfortabel och avslappnad. Resultaten av metastudien (Heretty, 

Currier, Berman & Levitt, 2014) pekar även den på att ”self-disclosure” upplevs 

gynnsamt av patienter och att den terapeutiska alliansen stärks. 

 

Psykoterapeuterna menar att en stor del av patienterna hade svårigheter att våga 

prata och att öppna upp sig inför sin terapeut. Många av patienterna är rädda och 

tycker det är skrämmande att gå till en psykoterapeut. Det finns många gånger 

även erfarenhet av utanförskap och bristande tillit. För att möta dessa besvär 

använder psykoterapeuterna sig av self disclosure. Genom att terapeuten visar att 

han eller hon är en människa, förmedlas budskapet att ”vi sitter i samma båt”, 

även om terapeuten är expert och erbjuder hjälp så finns något gemensamt. Detta 

lyfts även fram av Mathews (1988) som fann att ett av de vanligaste skälen till att 

använda self disclosure var att främja känslan av allmängiltighet. 
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Terapeuterna uppfattar att personlig öppenhet medför att terapeutrollen blir 

mindre hotfull och mystisk och att patienterna vågar öppna upp sig mer i den 

terapeutiska situationen. Detta går i linje med vad Heretty, Currier, Berman och 

Levitt (2014) fann i sin metastudie, nämligen att patienter skattar sin egen grad av 

personlig öppenhet som högre tillsammans med terapeuter som använder sig av 

self-disclosure. Vidare fann Knox, Hess, Petersen och Hill (1997) att self 

disclosure från terapeuten ledde till att patienten uppfattade terapeuten som mer 

verklig och mänsklig, vilket även förbättrade den terapeutiska relationen och fick 

patienten att känna sig normal och att vara öppen och ärlig i terapisituationen. 

 

 

8.2.3 Hur hanterar psykoterapeuter self disclosure i den 

vardagliga kontakten utanför terapisituationen? 

Psykoterapeuterna i föreliggande studie beskriver att self disclosure används i det 

vardagliga behandlingsarbetet. Många gånger handlar det då om att genom self 

disclosure fungera som rollmodeller för patienterna. Att använda interventionen 

på detta sätt går i linje med studier av Edwards och Murdock (1994), Geller och 

Farber (1997) samt Simon (1990) som pekat på att terapeuter använder sig av self 

disclosure för att öka upplevelsen av likhet mellan klienten och sig själva, för att 

modulera beteende och för att erbjuda alternativa sätt att handla. 

 

Psykoterapeuterna framhåller betydelsen av att noga avväga vilken typ av 

information man delar med sig utav. Allmän information kring intressen, kort 

information om civilstånd och tidigare yrkesmässiga erfarenheter ses som exempel 

på område som lämpar sig för personlig öppenhet, medan mer privata frågor som 

exempelvis terapeutens sexualitet anses mindre lämpligt. I linje med detta fann 

Hill och Knox (2001) att de vanligaste självavslöjandena var av professionell 

karaktär, medan det minst förekommande var avslöjanden kring sexualitet. Detta 

överensstämmer även med erfarenheter som beskrivs av Jacobs (1999). Han 

menar att det kan vara gynnsamt att svara på frågor av enklare karaktär. Det kan 

exempelvis gälla frågor kring vilka böcker som lästs, vilka filmer som setts eller 

intressen. Erfarenheten är att detta kan gynna snarare än begränsa det terapeutiska 

arbetet med vissa patienter. 

 

Psykoterapeuterna framhåller även vikten av att terapeuten är medveten om för 

vems skull han eller hon använder öppenheten. Det ska alltid vara till gagn för 

patienten. Det kan alltså vara vanskligt med self disclosure. Det är betydelsefullt 

att terapeutens personliga öppenhet inte tar för stor plats och hindrar patienten 

från att komma till uttryck. Syftet får aldrig vara terapeutens egna behov eller en 

önskan att briljera. Det kan sannolikt även finnas en risk att terapeuten genom self 

disclosure leder in patienten på ett ämnesfält som är tryggt för honom eller henne 

och därmed undviker område som väcker terapeutens egen ångest. I detta 

sammanhang kan betydelsen av att terapeuten har god självkännedom betonas. 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning av Edwards och Murdock 

(1994), Geller och Farber (1997) samt Simon (1990) som pekar på att terapeuter 
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vanligtvis undviker self disclosure när det handlar om egna behov eller om self 

disclosure innebär en förskjutning av fokus från patienten till terapeuten. 

 

Ett intressant tema är terapeuternas förhållande till sorg. Resultatet visade att flera 

av terapeuterna delgivit patienterna att de haft sorg i samband med att en nära 

anhörig avlidit. Detta kan tyckas gå emot den uttalade principen att personlig 

öppenhet bör vara av mer allmän karaktär vilket beskrivits av Jacobs (1999), 

Edwards och Murdock (1994), Geller och Farber (1997) samt Simon (1990). 

Anledningen till att terapeuterna ändå väljer att delge patienten sin sorg har flera 

orsaker. På behandlingshemmen kommer man mycket nära varandra i vardagen. 

Sorgearbetet varar under en längre tid och på olika sätt kommer patienterna att 

uppfatta att något hänt med terapeuten. Det anses betydelsefullt att vara ärlig i 

relationen och för att undvika att patienten spekulerar om orsaker, sätter man i 

stället ord på vad som hänt. Detta förhållningssätt får stöd av Knox, Hess, 

Petersen och Hill (1997) som menar att personlig öppenhet gör att patienten 

uppfattar terapeuten som mer verklig och mänsklig, samt främjar ärlighet och 

öppenhet. På samma gång blir terapeuten en människa med känslor, men även en 

rollmodell som kan visa på möjligheten att trots smärtsamma upplevelser gå 

vidare i livet. Detta går i linje med Goldfried, Burkell och Eubanks-Carter (2003), 

som beskriver att terapeuten genom self disclosure kan vara en modell för ett 

funktionellt förhållningssätt. 

 

8.2.4 Slutsatser 

Self disclosure används i hög omfattning medvetet av terapeuterna på de 

undersökta behandlingshemmen och ses som en intervention som skapar kontakt 

och främjar allians. Vidare används även personlig öppenhet pedagogiskt genom 

att terapeuterna agerar rollmodeller i olika situationer. Psykoterapeuternas grunder 

för att använda self disclosure och de upplevda effekterna av interventionen, 

stämmer väl överens med resultat från tidigare forskning, med undantag för temat 

sorg.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kring personlig öppenhet och sorg hade kunnat fokusera på 

patienters reaktioner i samband med detta. Vidare hade det varit intressant att 

avgöra om patienterna upplever det som ett hinder eller möjlighet i den 

terapeutiska processen. Det hade även varit intressant att vidare definiera 

gränsdragningen kring de self disclosures som psykoterapeuterna benämner 

personlig och privat. Ytterligare forskning kring den typ av self disclosure som 

delvis ligger utanför terapeuterna kontroll, dvs när medpatienter eller annan 

personal avslöjar saker om terapeuten hade även varit intressant. 
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Bilaga 1 

Förfrågan angående deltagande i intervju 
 

 

Jag heter Henric Palmqvist och studerar på psykoterapeutprogrammet (steg 2) vid 

S:T Lukas utbildningsinstitut i Lund. Just nu arbetar jag på min examensuppsats. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka upplevelser psykoterapeuter som 

arbetar på behandlingshem har av ”self disclosure” dvs. att dela med sig av tankar, 

känslor och egna personliga erfarenheter till patienterna. Vårdmiljön på 

behandlingshem innebär i regel att terapeuter och patienter möts i vardagliga 

situationer och tillfällen uppstår där terapeuterna måste förhålla sig till begreppet. 

Som en del i mitt examensarbete önskar jag göra intervjuer med några 

legitimerade psykoterapeuter kring deras syn på ”self disclosure” 

 

Intervjun, som kan genomföras på en plats som passar dig, kommer att ta ca 45 

minuter och spelas in med digital ljudupptagning. Efter transkribering kommer 

intervjun att raderas. Som intervjuperson kommer du att vara anonym och 

materialet avidentifieras. 

 

Ditt deltagande skulle vara betydelsefullt och uppskattas mycket. Jag kommer att 

kontakta dig inom de närmsta veckorna för att höra om du har möjlighet och 

intresse att delta i intervjun. Har du några frågor innan dess går det bra att ringa 

eller mejla mig. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Henric Palmqvist 

Tel 0733-693134 

henric.palmqvist@telia.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide ”Self Disclosure” 
 

 

Information om begreppet: 

 

Self Disclosure kan defineras på flera sätt. Det kan på svenska översättas till självavslöjande 

eller personlig öppenhet. 

Self Disclosure kan vara medveten eller omedveten. Verbal eller icke verbal, avsiktlig eller 

oavsiktlig. 

 

 

Frågor: 

 

Vilka är dina upplevelser av self disclosure i psykoterapi? 

 (positiva/negativa) 

 

 

 

Kan du ge exempel på medvetna self disclosures? (tex berättat om subjektiva 

erfarenheter eller svarat på  frågor) 

 

 

 

Kan du ge exempel på omedvetna self disclosures? (tex  om du råkat säga något 

av misstag, sagt fel eller förmedlat något på ett icke- verbalt sätt) 

 

 

 

Vilka är dina upplevelser av self disclosure i vardagligt behandlingsarbete, utanför 

terapin? (positiva/negativa) 

 

 

 

Har du erfarenhet av att self diclosure som du gjort till en patient förmedlats 

vidare till en annan patient? Har det i så fall påverkat terapin på något vis? 

 

 

 

Har du erfarenhet av att annan behandlingspersonal förmedlat personlig 

information om dig? 

(tex att du har barn, bor i villa eller gillar en viss idrott etc..) Har detta påverkat 

terapin? 
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Vilka typer av self disclosure uppfattar du som gynnsamma för terapin? 

 

 

 

Vilka typer av self disclosure kan vara missgynnsamma? 

 

 

 

Vad avgör om du ska använda self disclosure eller ej. 

 

 

 

Använder du dig medvetet av self disclosure ? 

 

 

 

Vilka reaktioner har du märkt hos patienten? 

 

 

 

Finns det särskilda övervägande om self disclosure som behöver göras då man 

arbetar på  

Behandlingshem? 

 

 

 

 

Övrigt: 

 

Ålder? 

 

 

Erfarenhet som terapeut? 

 

 

Erfarenhet på behandlingshem? 
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