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Det finns tekniska möjligheter att spela in psykoterapi, för forskning, 

utveckling och kvalitetssäkring, men tekniken är underanvänd. Den 

aktuella studien vill undersöka vad som påverkar terapeuters 

benägenhet att använda video och hur man kan förstå terapeuters 

motstånd mot video. Terapeuter intervjuades och deras svar 

analyserades via tematisk analys. Resultatet visar att följande faktorer 

påverkar terapeuters användning av video: teknik, juridik, patientens 

motstånd, struktur, syfte, motstånd, självkritik och utveckling. Att 

använda video i den terapeutiska situationen förstås som något som 

kan ge stora möjligheter till utveckling men till en stor känslomässig 

ansträngning. Videons påverkan på det psykoterapeutiska samtalet är 

komplex och motiverar fortsatt forskning.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Tack till 

 

Bo Vinnars för lugn och uppmuntran, kunskap och tillförsikt. 

 

De jag intervjuade, som frikostigt gav av sin tid och vågade visa insidan på sitt arbete.  

 

Och till Matilda, alltid Matilda.  
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Motstånd och utveckling – Att via video få återkoppling på sitt psykoterapeutiska arbete 

  

Psykoterapeutisk behandling har specifika inslag som ofta skiljer den från andra 

behandlingar inom hälso- och sjukvård. Dels finns det tydliga strukturerade inslag men 

även mer okontrollerbara inslag som affekter och relationsmönster hos två personer i en 

speciell beroendeställning till varandra. Psykoterapeutisk behandling sker också i regel i 

slutna rum skyddade från inblick. Personernas upplevelse av den psykoterapeutiska 

situationen kan vara både gemensam men också skilja sig väsentligt åt. Så hur ska t.ex. 

en handledare som ansvarar för utbildning och handledning av en blivande 

psykoterapeut veta vad som händer i rummet, eller hur ska en psykoterapeut kunna ta 

reda på vad det var som hände alldeles innan patienten sa att den var missnöjd med 

behandlingen och hoppade av? Ett sätt för att kunna närma sig möjligheten för att få 

svar är att öppna upp den psykoterapeutiska situationen genom att videofilma det 

psykoterapeutiska samtalet. Det är ett tekniskt enkelt sätt att som terapeut skaffa sig 

underlag för att få återkoppling på sitt arbete. Men även om video har funnits som en 

del i den psykoterapeutiska världen länge
1
 så har video inte blivit en naturlig del i den 

psykoterapeutiska praktiken (Gonsalves, Brockman & Hill, 2015; Avaline, 1992).  

 

En anledning till att använda någon form av inspelning är framförallt att det inte går att 

återberätta och ge en objektiv bild av vad det var som hände i en given situation 

(Haggerty, 2011; Rousmaniere, 2017). Det finns en rad processer som påverkar minnet 

över tid. Vi glömmer helt enkelt delar av skeenden. Men minnet påverkas även av det 

intrapsykiska tillståndet hos personen som var i situationen och ska minnas samt i 

vilken situation och till vilket syfte ett minne ska plockas fram.  

 

Tidigare forskning 

Diskussionen kring att videofilma terapier har funnits länge men är fortsatt relativt 

obeforskat. Det finns få empiriska studier som undersöker hur inspelningar påverkar 

den terapeutiska situationen. Mycket av grundforskningen kring hur video påverkar den 

psykoterapeutiska situationen är äldre, från 1970 talet och tidigare. Man kan tänka sig 

att den forskningen inte är helt relevant då video och inspelningar nu är en del i 

människors vardag på ett annat sätt än vad det var på 60- och 70-talet.  

 

Charles Gelso (1972) argumenterar att den spridda bilden av att inspelningar inte 

påverkar den terapeutiska situationen inte är grundad i vetenskap utan i anekdoter från 

terapeuter där man frågat patienten om dess upplevelse. I en studie undersöker han 

påverkan av att bli inspelad och finner att det ger en effekt på patienten, vad den väljer 

att prata om och att denna effekt håller i sig över tid. Patienten vänjer sig alltså inte vid 

att bli inspelad och inspelning har en fortsatt påverkan även efter en kortare 

tillvänjningsfas. Gelso argumenterar för att man ska vara försiktig i vilka patienter man 

spelar in och väga fördelar med inspelning mot eventuella nackdelar. Ralph van Atta 

(1969) undersökte patienters attityder kring att bli inspelade eller att få sin terapi 

observerad. Där framkom ett tydligt motstånd hos minst en tredjedel av tillfrågade 

patienter, att de skulle vägra terapi om det innebar att bli observerad. Attas slutsats är att 

patientens motstånd mot att öppna upp och vara genuina ökar då de på olika sätt 

observeras. 

                                                           
1 Den första studien genomfördes av Carl Rogers 1942, artikeln har titeln The use of electrically 

recorded interviews in improving psychotherapeutic techniques (Gelso, 1972).  
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Senare forskning 

Enligt Alpert (1996) så är det främst ångest och rädsla från terapeuterna sida som 

hindrar användningen av video, men att man hänvisar till att man värnar om patienten. 

Tanken hos terapeuterna är att videon skulle hindra och påverka terapi negativt genom 

att vara begränsande för patienten. Det finns, enligt Alpert, få empiriska belägg för att 

så skulle vara fallet.   

 

En senare studie som empiriskt undersöker effekten av hur bekväm patienten är med att 

bli inspelad är Briggie, Hilsenroth, Conway, Muran och Jackson (2016). Där undersökte 

man hur användning av video var relaterad till symtom-nivå, om man vägrade 

behandling, varaktighet av behandling samt utfall. De fann en generellt positiv attityd 

hos patienter gentemot video. Av de tillfrågade patienterna var 71 procent villiga att 

överväga audio- eller videoinspelningar efter att ha pratat med ansvarig kliniker, 52 

procent hade inga eller små bekymmer att bli inspelade och 29 procent uttryckte stort 

obehag kring inspelningar. De patienter som var ovilliga att spelas in hade större grad 

av paranoida drag och var relationellt känsligare än de som hade mindre besvär av 

video. Författarna är dock tydliga med att det var en liten effekt och som troligen har en 

begränsad klinisk relevans.  

 

Ett annat intressant fynd av Briggie et. al, (2016) var att det var lika vanligt att patienten 

inte dök upp efter sitt första besök, som i studier som inte undersökte videoeffekt. 

Slutsatsen som författarna drar är att även om patienter kan uttrycka missnöje med eller 

vara ovillig att använda video så gör inte detta att de uteblir. Deras inställning till 

inspelningar påverkade heller inte hur varaktig behandlingen blev eller utfallet av 

behandlingen.  

 

Vidare finns stöd från Marshall, Spitzer, Vaughan, Mellman, MacKinnon och Rose 

(2001) att patienter anpassade sig till videoinspelningar inom två sessioner samt att 

påverkan på videon bedömdes som ringa. Studien fann även att terapeuter signifikant 

överskattade den negativa påverkan som kom ur att vara en del i ett forskningsprojekt 

och underskattade den positiva effekten. Resultaten visade att forskningen i sig hade en 

negativ påverkan på behandling, men att terapeuter hade en övertygelse om att så var 

fallet.  

 

Ett problem med forskningen kring videons påverkan är att man ofta frågar patienten 

om dess upplevelse av videon och att den rapporterade upplevelsen kan vara skild från 

faktisk påverkan. Man skulle i linje med Gelsos (1972) forskning mer experimentellt 

behöva närma sig ämnet då det kan finnas effekter av att bli videofilmad som är svåra 

att beskriva via attityder och upplevelser. Påverkan kan vara subtil och ha en relationell 

kvalité utanför patientens uppmärksamhetsspann.  

 

Det finns även senare kritiska röster mot att använda video i den psykoterapeutiska 

situationen. Ett exempel är Brown (1990) som argumenterar mot att använda video då 

det skulle göra den terapeutiska situationen till något som var till för terapeuten.  

Han tänker att terapeuten skulle använda kameran för att gestalta sitt eget inre liv och 

inte ge plats för det som spontant uppkommer. Det här rör sig om ett teoretiskt 

resonemang och behöver grundas i någon form av empiri. Tanken är att den 

tredjeperson som kameran representerar kommer att styra i den dynamik som ska handla 

om två personers privata möte. Det finns stöd för en observatörseffekt som påverkar 

äkta och naturliga uttryck (Speer & Hutchby, 2003 refererat i Gossman & Miller, 2012). 
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Den idé som Brown driver finner man redan hos Freud som argumenterade att en extern 

observatör skulle verka inträngande på patienten och tysta denne (Freud, 2000).  

 

I en studie av Gossman och Miller (2012) så undersökte man hur terapeuter påverkades 

av att bli inspelade under samtal. Resultatet visade att terapeuter upplevde sig tydligt 

påverkade av att bli inspelade. De beskrev det som att det fanns en tredje person i 

rummet tillsamman med dem och patienten. Denna tredje-persons påverkan minskade 

tydligt över tid och att terapeuterna vande sig vid att bli inspelade. Trots att det var 

jobbigt och ångestväckande att bli inspelade, var majoriteten av terapeuter positiva att 

spela in samtal på video. De beskrev det som extremt hjälpsamt. Författarna 

argumenterar för att man behöver vänja terapeuter vid att använda video tidigt i sin 

utbildning.  

 

Gonsalvez, Brockman och Mill (2015) beskriver hur det finns konsensus bland experter 

att använda video vid psykoterapihandledning och att detta är överlägset än att bara lita 

på sitt minne och verbal rapport hos den som söker handledning. Trots fördelar så ser 

författarna att videofeedback är underanvänt i kliniska miljöer. Man argumenterar för ett 

större användande och erbjuder konkreta tekniker för att jobba med video på ett 

funktionellt sätt. En central idé hos författarna är att studenten behöver tillägna sig 

förmågan att kunna reflektera över vad som händer under ett terapisamtal, ”reflecting on 

action” innan man kan reflektera under ett terapisamtal, ”reflecting in action”. 

Gonsalvez och kollegor har en KBT-bakgrund men det finns även andra som beskriver 

fördelar med att använda video för att förbättra handledning inom andra 

terapitraditioner. Inom det psykodynamiska fältet kan nämnas Szecsödy (2008), Fink 

(2006) och Abbas (2004).    

 

En metaanalys av Fukkink, Trienekens och Kramer (2011) visar att videofeedback har 

en statistisk signifikant effekt på att lära sig interaktions-färdigheter hos professionella i 

kontaktyrken. Effekten av träning med video var större för träningsprogram där det var 

tydligt definierat och formaliserat vad som var målbeteenden. Författarna är tydliga när 

de skriver: “Experimental studies have meant that VF (video feedback) is now regarded 

as a method for which we need not fear negative effects and may expect positive 

effects” (s.58). De menar att fortsatt forskning bör inriktas på att hitta så effektiva 

träningsprogram som möjligt och inte längre behöver undersöka om det finns några 

skadliga effekter med videofeedback.  

 

Det finns för- och nackdelar med att videofilma terapi men litteraturen argumenterar 

tydligt för att fördelarna överväger (Haggerty & Hilsenroth, 2011; Abbas, 2004; 

Aveline, 1992). Man ser att patientvariabler och organisatoriska faktorer går att hantera 

och göras säkra med avseende på förtroende, sekretess och liknande. Trots stora fördelar 

med att använda video, som en möjlighet för återkoppling på sitt arbete, så är det oftast 

endast i tydligt strukturerade inlärningssituationer och i början av ens utbildning som 

man använder detta verktyg.  

 

Video kan bidra med ett material som på ett högupplöst sätt kan återge vad som har hänt 

i terapirummet. Detta material kan användas för att identifiera utvecklingsmöjligheter 

för den specifika terapeuten. Det kan också användas för att undersöka, i kombination 

med annan information, vad terapeuter faktiskt gör som ger en psykoterapeutisk effekt. 

Man har sett att det finns stor variation i hur effektiva terapeuter är på att ge behandling 

till patienter (Castonguay & Hill, 2017; Rousmaniere, 2017). Någon form av direkt 
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återkoppling (feedback) är också en grundförutsättning för att utveckla yrkesmässig 

expertis (Ericsson & Pool, 2017). 

 

Tidigare forskning har främst undersökt hur patienter påverkas av att bli inspelad i 

psykoterapeutiska sammanhang. Den studie som undersöker terapeuters upplevelser av 

att använda video (Gossman och Miller, 2012) indikerar att det finns en stor påverkan 

på terapeuter att bli filmade, men att den påverkan är komplex. Det finns behov av att få 

en fördjupad förståelse av hur videon påverkar terapeuter.  

 

I följande studie undersöks hur det kommer sig att man ofta väljer bort att använda 

video i det vardagliga arbetet då tekniken är tillgänglig, fördelarna stora och riskerna 

bedöms som små. Kan det vara så att det motstånd som finns kring videofeedback, till 

en inte ringa del, kommer ur ett motstånd mot att spela in och se på sitt eget arbete hos 

terapeuter? Eventuellt finns det även mer strukturella eller organisatoriska hinder. 

Studien vill undersöka vad det finns för faktorer hos terapeuter, i handledning och i 

organisationer, som möjliggör eller hindrar arbete med video. Hur är det att använda sig 

av video när man arbetar med psykoterapi? Hur är det att spela in, se på samt få och ge 

återkoppling på inspelat material?  

 

I studien kommer termen terapeut att användas för att beskriva någon som arbetar med 

psykoterapi eller psykologisk behandling och inte nödvändigtvis någon som innehar den 

formella kompetensen legitimerad psykoterapeut.   

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den aktuella studien är att skapa en beskrivande bild av hur det är att som 

terapeut arbeta med videoinspelningar av terapisamtal. Studien ämnar också undersöka 

det motstånd som verkar finnas hos terapeuter kring att använda video i den 

psykoterapeutiska situationen. 

 

Frågeställning 1. Vilka faktorer påverkar användandet av video i den psykoterapeutiska 

situationen?  

 

Frågeställning 2. Vad består motståndet mot video av? 

 

Min egen förförståelse 

Jag har egen erfarenhet av att arbeta med video som jag tycker har varit extremt givande 

och utvecklande. Samtidigt har jag svårt att hålla i detta arbete då jag inte är i ett 

strukturerat utbildningssammanhang. Jag är lite ställd inför hur det kommer sig att det 

är så svårt för mig att hålla i att spela in och se på inspelningar av mitt arbete när jag är 

övertygad om att det är givande och utvecklande. Varför gör jag inte det som jag vet 

kommer att utveckla mig och kvalitetssäkra mitt arbete? Vad är mitt motstånd, delar jag 

det med andra? Jag har vidare en psykodynamisk grundsyn vilket gör att jag tänker att 

mänskligt beteende i mycket styrs av krafter som är omedvetna. För att närma sig 

kunskap om detta behöver visst material tolkas. Jag har dock varit försiktig med 

tolkningar då de ofta blir fientliga utanför den psykoterapeutiska situationen.    

 

Metod 

Design 

Fokus för studien var terapeuters inre upplevelser och deras syn på video som fenomen. 

Detta gjorde att det var indikerat med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod är också att 
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föredra då studieobjektet inte är tydligt känt utan behöver upptäckas under studiens 

gång (Malterud, 2009).   

 

För att få en bild av hur det är att använda video i sitt psykoterapeutiska arbete valdes 

tematisk analys som metod. Detta för att det är en metod som kan ge en god 

beskrivande bild av ett område och att det är en tydlig och relativt (jämfört med andra 

kvalitativa metoder) enkel och robust metod. Tematisk analys lämpar sig väl när man 

arbetar nära och samarbetar med de fenomen/personer som studeras. Metoden erbjuder 

möjligheter att via tolkningar få en fördjupad förståelse för det rika material som 

sammanställts. Detta gör att tematisk analys är att föredra framför andra kvalitativa 

metoder så som Grounded Theory eller diskursanalys (Braun & Clark, 2006).  

 

Deltagare  

Totalt tillfrågades elva personer att delta i studien, av dessa intervjuades åtta. Sju av 

intervjuerna transkriberades och texten kom att representera data. Anledningen till att en 

intervju inte transkriberades var för att intervjupersonen inte hade erfarenhet av att 

arbeta med egna inspelningar. Anledningen till att tre tillfrågade personer inte 

intervjuades var på grund av tidsmässiga begränsningar samt att bedömningen gjordes 

att det fanns ett mättat material som var tillräckligt för att besvara forskningsfrågan.   

 

Av de sju intervjupersonerna vars intervjuer användes i dataanalysen, var tre kvinnor 

och fyra män. Sex av sju var psykologer. Tre av dem var legitimerade psykoterapeuter. 

Deras erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete varierade mellan ett till 36 år. Alla de 

intervjuade hade erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom psykiatrin. Fyra av de sju 

hade som huvudsaklig arbetsuppgift kliniskt arbete med patienter. De övriga tre hade 

utöver kliniskt arbete även arbetsuppgifter av typen handledare, chef och föreläsare. Det 

fanns en bredd vad gäller den teoretiska bakgrunden hos de olika intervjupersonerna. 

Fyra av de intervjuade terapeuterna hade en psykodynamisk bakgrund och tre en KBT-

bakgrund.  

 

Det fanns inte någon randomiserad procedur vid valet av intervjupersoner utan 

bekvämlighetsurval tillämpades. Intervjupersonerna fanns i det kollegiala nätverket runt 

författaren. Det finns metodologiska risker med detta (Kazdin, 2010) men detta vägdes 

mot genomförbarheten. Ansträngningar gjordes för att det hos de olika 

intervjupersonerna skulle finnas en så stor spridning som möjligt avseende faktorer som 

skulle kunna påverka forskningsfrågan. Detta gällde erfarenhet inom yrket, vilken 

metod man var utbildad i, kön och organisatorisk roll (i. e. kliniker, handledare, chef). 

Valet av intervjupersoner diskuterades med uppsatsens handledare för att säkerställa att 

det var en heterogengrupp med stor spridning. Det fanns även möjlighet att göra fler 

intervjuer om det insamlade materialet skulle bedömas som för tunt för att hålla för en 

tematisk analys.  

 

Datainsamling, procedur 

För att samla in information om terapeuters upplevelse av att använda video användes 

semistrukturerad intervju. En intervjuguide utformades för att vara ett stöd vid 

intervjuerna. Intervjuguiden testades i en pilotintervju och genomgick en enklare 

revidering. För intervjuguide se appendix A.   

 

Intervjuerna spelades in på video. Efter inspelningen transkriberades det verbala 

materialet på videon ordagrant och blev till studiens rådata. Transkriberingsprocessen 



7 
 

 
 

genomfördes av författaren. Det bedömdes finnas en låg risk för att det skulle bli några 

större systematiska fel vid transkriberingen, så man avstod från att dubbelkolla det 

utskrivna materialet mot videon.    

 

Vid intervjuerna användes den nämnda intervjuguiden som stöd. De olika intervjuerna 

kom att bygga på varandra då författaren genomförde intervjuerna efter varandra. Det 

gjorde att en genomförd intervju kom att påverka nästföljande. Påverkan kunde ta sig 

uttryck i att vissa delar av intervjun fördjupades medan andra inte fick samma utrymme.    

 

Efter att det verbala innehållet från intervjuerna transkriberats lästes texten igenom 

förutsättningslöst. Genomläsningen och bearbetningen av data genomfördes först efter 

att alla intervjuer var utskrivna. Efter den första genomläsningen markerades för 

forskningsfrågan intressanta citat. Citaten begripliggjordes och organiserades i teman, 

inom och mellan de olika intervjuerna. Efter att de olika citaten hade kommit in i en 

första sortering så jämfördes olika teman med varandra för att se om det fanns andra sätt 

att begripliggöra materialet. Man letade även efter möjliga relationer mellan olika 

teman. I sökandet efter teman i materialet var det en pågående diskussion mellan 

författaren och handledaren för uppsatsen. Diskussionen var kreativt stimulerande men 

gav även möjlighet att kritiskt granska och validera de teman som begripliggjorde 

materialet.  

 

Etiska överväganden 

Det bedömdes som låg risk att de intervjuade personerna på något sätt skulle lida men 

av att delta i studien. De informerades innan intervjun om studiens procedur samt hur 

det insamlade materialet skulle bearbetas (att man skulle använda ljudupptagningen från 

videon) och förvaras. De informerades också om att allt insamlat material skulle 

förstöras efter studiens slutförande. Intervjupersonerna garanterades anonymitet med sitt 

deltagande och att inga data, det vill säga citat, skulle kunna spåras tillbaka till dem. De 

intervjuade personerna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. För att säkerställa 

att de intervjuade personerna visste vad de skulle delta i så fick de intervjuguiden med 

frågorna skickade till sig i god tid innan intervjun. 

 

Resultat 

Beskrivning av teman  

I resultatdelen representerar siffrorna bakom semikolon den intervjuade personen samt 

vilken rad i det utskrivna materielat som citatet är hämtat. De teman som begripliggör 

det insamlade materialet och som organiserar data är följande: Teknik, Juridik, 

Patientens motstånd, Struktur, Syfte, Motstånd (med underrubriken Självkritik) och 

Utveckling.  

 

Teknik 

De intervjuade terapeuterna beskriver tekniken som en försvårande faktor, som är 

jobbig och lite bökig men som innebär en ringa eller försumbar arbetsinsats.  

 

Lite meckigt, extra moment, inte favorit moment; 2:109 

 

Det är en teknikpryl som jag måste förhålla mig till; 4:95 

 

Det händer att det inte fungerar men det är undantag. För det mesta fungerar det 

utmärkt; 6;250 
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Det finns en viss spridning i hur de intervjuade personerna ser på tekniken men det är 

inte någon som ser den som det största hindret för att använda video för att få 

återkoppling på sitt terapeutiska arbete. Det verkar även som att man kan arbeta in en 

rutin för det tekniska om man använder mycket video och att det går att rigga 

terapirummet för att underlätta det tekniska användandet.  

 

Jag har en rutin kring det (…) det har blivit som att vädra luft mellan samtalen som en 

rutin, kameran står alltid framme liksom; 7:142 

 

Det var inte så mycket man behövde tänka på; 1:225 

 

Det är inget stort bekymmer för mig. Det finns andra som tycker att det är klurigt; 

3:132 

 

Juridik  

De juridiska förutsättningarna för att spela in och använda sig av video i terapeutiska 

sammanhanget verkar vara oklar för de terapeuter som intervjuades. Det verkar 

etableras en bild hos terapeuterna att man gör som alla andra gör. Det är genomgående 

att de intervjuade inte upplever sig ha uppdaterad information om vad som är juridiskt 

korrekt avseende att spela in terapi.  

 

Jag måste säga att jag inte är hundra procent säker på det (juridiska bestämmelser); 

4:256 

 

Det är inte så att yes det här (juridiken) har jag stenkoll på, jag mer gör som man gör; 

2:249 

 

Det kanske är så att vi sitter på hundratals olagliga filmer. Samtidigt är man lite ovillig 

att börja gröta i det här för det är väldigt praktisk som vi har det; 5:130 

 

Jag kan inte säga att jag känner mig hundra procent trygg, men jag tror också att lagen 

inte är knivskarp; 7:311.  

 

Patientens motstånd 

Patientens motstånd och eventuella ovilja mot video är något som terapeuterna försöker 

hantera. Det är tydligt att terapeuter tänker att det kan vara en laddad fråga för patienter 

att få sin terapi filmad.  

 

Nervöst man vet inte vad de kommer att svara, hoppas de inte tycker att det är 

kränkande; 4:119 

 

Tänker jag att vi ska ta det där med filmningen också, hoppas det går bra nu, hoppas 

det inte skiter sig på den punkten (…) Så det finns ändå en farhåga hos mig; 2:167  

 

Man hanterar patientens motstånd olika men det är tydligt att det är något som hanteras. 

En del hänvisar till regelverk, att det är ett krav för kontakten och att det inte är något 

som går att förhandla. Andra har mer av en diskussion eller förhandling. 
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Det är jättelätt (att be om godkännande för videofilmning) tack vare att det är en 

ofrånkomlig del av vår metod, men det är inte alltid lätt att få patienter att köpa det, 

man kan behöva trixa lite; 3:144 

 

Det är inget märkvärdigt alls, ett villkor för att gå här; 6:279 

 

Där har jag ett system, skickar brev där det står att jag har som rutin att filma; 7:148 

 

Jag har hittat en ganska bra strategi hur jag lägger upp det, jag nämner det på slutet, 

börjar inte med den punkten. Då är det svårt att säga nej; 2:128 

 

Intrycket är att man gärna fort vill komma förbi punkten att informera om videofilmning 

och att fråga patienten om lov, utan mer hantera den som formalia. Samtidigt 

uppkommer en del uttalanden som är svåra att få samman, så som att patienten glömmer 

kameran direkt och den har inte någon som helst påverkan samtidigt som man säger att 

patienten tittar på kameran eller kommenterar den om de pratar om känsliga eller 

personliga saker. Intrycket är att man gärna vill att videons närvaro ska vara någonting 

konfliktlöst. Terapeuter som använder video vill minimera den påverkan som det gör 

med patienten. Nedan följer par av citat från de intervjuade terapeuterna som bedöms 

svåra att få samman.  

 

Jag upplevde att både jag och mina patienter vande sig, det var första samtalet så där, 

att de reagerade och tittade, men sen upplevde jag att det inte var begränsande; 1:171 

Jag fick en kommentar: ”Ja, det här kom ju med på video…”; 1:180 

 

Jag upplever att patienten inte blir hämmad av kameran; 4:287 

Det kan vara att vissa patienter tittar in i kameran; 4:169 

 

I stort sett alla säger att de glömmer bort kameran och att det känns helt okej; 7:235 

Det har väl hänt att patienter har kommenterat kameran så där; 7:224 

 

Man (patienten) vänjer sig; 3:168 

Någon (patient) som sitter och sneglar på kameran; 3:166 

 

Struktur 

Med struktur avses de föreställningar, regler, uppsatta och översenkomna strukturer 

inom vilket arbetet med video utförs. Det rör sig dels om yttre strukturer som 

handledningssituationer, överenskommelser med chef, utbildningssammanhang och 

liknande. Men även om strukturella faktorer inom terapeuten. Exempel på inre struktur 

är att man försöker agera efter en roll, enligt en viss teori, har struktur att hänvisa sitt 

agerande till. Videons närvaro ger en rollförstärkande effekt.  

 

Yttre struktur  

Man blev hjälpt av att det var standard och rutin (…) det fanns väldigt tydliga rutiner; 

1:130 

 

Det är egentligen bara under utbildning (som jag använt video); 2:17 

 

Det skulle vara svårt för mig att bara filma för min egen skull, skulle behöva använda 

det i någon form av grupp; 2:626 
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Det är inte valfritt (att filma), annars hade skammen och rädslan gjort att det var 

lättare att strunta i; 3:76 

 

De här sakerna är lätta att bortprioritera, där behöver man bygga in i strukturen lite 

mer; 3:631 

 

Vara tydlig med att ha rutiner kring det (titta på video), att se det som en del av 

kvalitetssäkringsarbetet; 7:596 

 

Att prioritera det och att ha det uttalade stödet av chefen, annars tror jag inte att det 

blir av (att se på video); 7:615  

 

Jag upplever att man inte använder film om man inte går en utbildning; 5:329 

 

Det här att studenterna spelar in och tittar själva, det är jättebra fast jag skulle snarare 

önska att man gav dem uppgifter inför handledningen, titta på den här sessionen och 

skatta om du gör det som står i terapin som du ska göra; 6:756 

 

Så jag tror att det behövs, för att kunna jobba med det här motståndet behövs någon 

form av struktur; 4:701 

 

 

Inre struktur 

Jag kan komma på mig själv när jag har filmkameran att jag sitter och tänker att jag 

vill säga något men så säger jag inte det för att just det, kameran är på, vilket gör att 

jag håller mig till liksom det vi ska göra på något sätt; 2:56 

 

Studenterna har handledarens ögon på sig på ett sätt som möjligen gör dem ofria; 

6:300 

 

När jag filmar och vet att jag ska visa upp det så blir jag självmedveten i min roll. Det 

är dubbelt, kan göra att jag skärper till mig (…) blir mer fokuserad och faktiskt gör 

saker som är jobbiga att göra. Eller så gör det också att jag blir mindre avslappnad; 

4:290 

 

Generellt kan man säga att en tydlig struktur, både inre och yttre, ökar chansen att man 

arbetar med video. En diffus, otydlig eller frånvarande struktur minskar chansen att man 

arbetar med video. Strukturer kan vara tydligt formaliserade så som i 

utbildningssammanhang eller röra sig om muntliga överenskommelser mellan kollegor, 

men även vara att man vill agera och sträva mot ett identifierat ideal (oftast då en 

rollmodell; handledare eller via adherence-skattningar).   

 

Syfte  

För att kunna arbeta med video så behöver det finnas ett tydligt syfte. Ett svar på varför 

man ska filma. Det behöver vara tydligt vad filmen ska användas till både för patient 

och terapeut. Syftet behöver vara konkret formaliserat och kunna uppnås inom en given 

struktur. Om man inte har tydligt syfte med sig in i arbetet med video blir det oklart 

varför man spelar in vilket bjuder in till motstånd.  
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Det verkar som att ett stort bekymmer i att arbeta med video är att det har saknats 

tydligt syfte, eller att syftet har beskrivits i svepande eller tämligen generella termer, så 

som utveckling eller utvärdering. Det var olika vad terapeuterna i studien såg som 

syften till att spela in och titta på video av sina terapier.  

 

Egentligen tror jag att jag blir en bättre terapeut när jag filmar; 2:54 

 

Att personer kan se det som jag beskriver och att jag inte behöver göra om det med ord; 

3:29 

 

Jag får syn på beteenden på mig själv (…) saker som jag aktivt vill förändra, göra 

annorlunda; 3:378 

 

Det hjälper mitt arbete i handledningen, stöd till mig i mitt arbete; 4:43 

 

Det ger möjlighet att få feedback på mig; 4:574 

 

När jag bara tittar själv så är det inte helt tydligt varför jag ska titta. Mycket tror jag är 

att, man behöver veta vad fan man ska göra när man ser på filmen; 4:377 

 

Det skulle kunna vara en trygghet för patienten; 5:90 

 

Känslan är att det måsta användas till någonting är viktigt, att bara spela in utan att 

titta är demoraliserande; 6:386 

 

Går det snett så finns videon där för att studera det; 7:197 

 

Vet jag att allt hamnar på video så kan jag vara mer närvarande, mer direkt liksom för 

att jag behöver inte minnas allt; 7:206 

 

Jag känner mig allt tryggare men jag har inte haft någon patient som sagt att det känns 

bra att jag filmar, för då vet vi att det finns där, det är det ingen som sagt; 7:261 

 

Absolut ramar, och att använda video med tydligt syfte och mål; 7:478 

 

Men det gör också behandlingen bättre för patienten för att jag blir vassare, jag blir 

modigare när jag har video; 7:186 

 

Vi var ju alla på samma nivå, något slags ångestdämpande att se, att se att det är bra 

men att vi är ungefär på samma nivå allihopa liksom; 1:512  

 

Syfte och struktur är två teman som har en ömsesidig påverkan. Struktur gör det möjligt 

att nå det uppsatta syftet och syfte kan vägleda vilken struktur som behövs.  

 

Motstånd 

Med motstånd menas terapeutens svårigheter att engagera sig i inspelning av video. Det 

är slående hur alla intervjupersonerna, mer eller mindre, rapporterar svårigheter att 

engagera sig fullt ut i arbetet med videon. Det finns något där som tar emot och hindrar. 

En del av detta är att man som terapeut blir självkritisk mot sitt eget arbete, (se temat 

självkritik), men att det finns något utöver denna självkritik som är hämmande. Det är 
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något diffust och svårt att sätta fingret på. Det verkar finnas någon form av 

känslomässig aktivering, något som man skulle kunna beskriva som motöverföring, 

men som är svår att göra tydlig. Motstånd verkar minska med tiden, under intervjuerna 

uttrycker nästan alla att de problem som man haft med video nu hanteras på ett bra sätt 

och att det var betydligt värre förut.  

 

I början var det jättejobbigt; 1:244 

 

Det är alltid någon sorts motstånd i början; 2:13 

 

Det är ju plågsamt med film, man skäms ju, man visar sina tillkortakommanden; 3:66 

 

Och att sätta sig och titta på den, men då är det alla de här undvikandebeteendena som 

dyker upp, det finns inget annat egentligen som hindrar det (att titta på video); 3:331 

 

Jag skulle vilja titta mycket mer än vad jag gör, uppenbarligen har jag ett stort 

motstånd; 4:308 

 

Det är jobbigt att bara sätta sig och titta på filmjäveln; 4:364 

 

Så det väcker en massa jobbiga känslor i mig när jag tittar på det; 4:445 

 

Självkritik släpper efter ett tag men motståndet är ändå där; 4:757 

 

Ibland censurerar man sig själv istället för att ta med filmklippet som man allra mest 

behöver hjälp med; 5:145 

 

Ibland kan jag sitta hemma och jobba och ha på filmen i bakgrunden och svara på mail 

under tiden; 5:170 

 

Rädda för att avslöja sig för mycket, det tror jag kan ligga bakom det här motståndet 

som är; 6:585 

 

Jag har ju en del motstånd alltså. Jag gör ju det men jag kan känna att med vissa, jag 

vet att jag borde titta, och jag ska ju göra det, men jag kan känna så där, fan, det är 

något som tar emot många gånger alltså, det är ansträngande, ibland så känner jag att 

jag inte orkar liksom; 7:320 

 

Ibland kan det vara att jag bara, fan jag pallar inte; 7:352 

 

Det verkar också vara tämligen enkelt att skärma av sig från det som är jobbigt. Det är 

inte något som talar med hög röst inifrån, så som ångest och panik, men det verkar vara 

effektivt på att forma beteenden. Det verkar vara lätt att undvika det som triggas även 

om det finns en uttalad intention mot att möta det. Alla av de intervjuade personerna 

upplevde att det fanns något motstånd mot att se på sitt inspelade arbete även om de 

hade lång erfarenhet. 

 

En del i motståndet kan vara att videon genom känslomässig aktivering aktualiserar 

hämmande sätt att relatera. Ofta rör det sig då om patienter som terapeuten upplever 

svårigheter med och att svårigheter med videon motsvarar terapeutens motstånd mot 
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terapiprocessen. Man skulle kunna beskriva det som att videon aktivera en hämmande 

motöverföring på samma sätt som man blir hämmad i terapirummet. Stöd för 

motöverföringstanken är att det är svåra patienter, patienter som upplevs svåra att 

komma vidare med i terapin, som är svåra att titta på. Alltså patienter som man av skäl, 

eventuellt egna inre skäl, känner sig begränsad av. Andra tankar är att det är något som 

triggas, känslomässigt, exempelvis om patienten frustrerar terapeuten och den bli 

irriterad men att det är svårt att bära denna ilska eller irritation. Återigen blir 

undvikandet av videon ett försök till undvikande av sin egen motöverföring.   

 

Alltså den där motöverföringskänslan och tittar man på film så måste man konfronteras 

med den; 4:459 

 

En del patienter är riktigt jobbiga att sitta med, då är det klart att man inte vill sitta och 

titta på dem sen och det väcker en massa jobbig skit i en själv; 4:519 

 

Ibland är det självkritik absolut, ibland är det också att jag är irriterad på patienten 

och inte riktigt vill erkänna det för mig själv, 7:349 

 

Blir känslomässigt påverkad på samma sätt som man var i sessionen; 3:303 

 

Som intervjuare märkte jag också att det var svårt att vara kvar i temat motstånd. Att 

begära eller efterfråga svar och förtydliganden av intervjupersonerna. Av någon 

anledning accepterade jag vaga eller generella uttalanden, och lät det stanna vid det.  

 

Självkritik  

En underrubrik eller ett tema som är nära kopplat till motstånd är självkritik. Det som 

avses är inre kritik hos terapeuterna. Självkritiken är lättriggad och uppkommer vid 

exponering för det egna arbetet med patienterna. Självkritik är något som verkar skilja 

sig från motståndet, men vara en del av motståndsaktiveringen, då terapeuterna är 

tydliga med att det ofta finns självkritik men att den är rimligt lätt att hantera. Man kan 

bemöta den inre kritiken med hjälp av yttre stöd i form av struktur och stöd och med 

tiden vänja sig vid självkritik medan motståndet är något som finns kvar och påverkar 

även efter att självkritiken är hanterad.  

 

Att se och höra sig själv gjorde att jag blev väldigt kritisk; 1:246 

 

Tänker att varför gör jag så där. Eller att det där låter konstigt. Att jag tycker: Gud, 

sluta gör så där; 2:260 

 

Det kan dyka upp att man känner sig som en bluff, är jag verkligen, ska jag vara 

terapeut; 2:296 

 

Tankar kring att jag inte är tillräckligt bra; 3:255 

 

Jag tänker att det triggar ens egen självkritik så jävla mycket, 4:324 

 

Alla andra kommer att ha gjort det här jättebra; 1:476  
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Utveckling  

De intervjuade terapeuterna är tydligt engagerade i sitt arbete och verkar ha en genuin 

och stark vilja till att utvecklas i sin yrkesroll. De ställde sig konsekvent positiva till att 

videofilma terapi även om det varierade i hur mycket det användes i egen praktik. 

  

Det har varit jobbigt men det har varit lärofyllt och det är det jag vill; 1:693 

 

Det är bra att filma, eller det är bra för utveckling, 2:639 

 

Det är ju en nödvändighet för att kunna utvecklas och för att få hjälp när man kör fast; 

3:25 

 

Det är ju jätteutvecklande tycker jag; 3:421 

 

Det är så uppenbart att jag får ut så mycket av det, jag lär mig så mycket av att titta på 

video; 7:128 

 

Man skulle kanske behöva göra det mer (…) att få in det som en kvalitetssäkring liksom, 

och utveckling; 2:296  

 

Intervjupersonerna beskriver en rad positiva faktorer med att spela in terapier. Det 

handlar om att videon bidrar med något som är utöver den beskrivning av upplevelsen 

som kan ges av patient eller terapeut.  Man får en yttre eller mer ”objektiv bild” av ett 

komplext skeende. 

 

Få någon objektiv syn på sig själv, man var ju väldigt nervös och så lite ”blacked out” 

de första gångerna och då var det väldigt skönt att få titta på filmerna efteråt och inse 

att man gjorde ett okej jobb; 1:41 

 

Det hade varit svårt att få fatt i om vi inte hade filmat; 2:338 

 

Man kan använda filmen för att få hjälp med att komma vidare i saker som är svåra 

genom att fråga kollegor eller experter. Den yttre bilden gör det lättare att tänka och 

känna kring då den erbjuder en viss distans. Terapeuterna beskriver en ökad 

självmedvetenhet av att få se sig själva utifrån.  

 

Det är alltid bra att få någon annans ögon också, för man kan bara se det man ser; 

7:51 

 

Att se sig själv är viktigaste jobbet; 6:138 

 

Känslor kan bli tydligare, och vad jag ska göra för interventioner; 4:508 

 

Man fick upp ögonen, för att så här, det där kan jag ju faktiskt tänka på; 1:257 

 

När studenterna började spela in gick det faktiskt att berätta (vad som var bra). För 

eftersom de var nybörjare så visste de inte vad som var bra; 6:59 

 

Någon student såg att hon sa något hela tiden, det var jobbigt, men hon kunde slipa 

bort det sen; 6:267 
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Videon erbjuder möjlighet för konkret återkoppling på ens psykoterapeutiska arbete. 

Man kan få det svart på vitt att det som du gjorde där var bra, gör mer av det, det som 

du gjorde där var mindre bra, minska eller sluta gör det.       

 

The devil is in the details ibland och vi har lite svårt för det ibland, det kanske är exakt 

hur du sa det här och inte din beskrivning av det som är det viktiga; 5:338 

 

Att få det tydligt (återkoppling), inte bara så där allmänt; 2:522 

 

Videon kan bygga en kollegial gemenskap och en möjlighet att utvecklas som 

arbetsgrupp då man arbetar mer tillsammans och engagerar sig i varandras arbete. 

Filmen erbjuder en möjlighet att dela svåra situationer för att få validering och stöd.  

 

Normaliserande (att se andras film), alla är inte supereffektiva jämnt; 2:612 

 

Jag vill trycka på att, att jag är glad att vi gör det (spela in), det är jätteskönt att behöva 

möta den här skammen också; 3:593 

 

Jätteskönt att få återkoppling att (…) för att utvecklas eller bara för att få det bekräftat 

att du gör precis det som du ska göra; 3:549 

 

I början var det absolut så att ju mer man såg varandras filmer ju mer avslappnad blir 

man att visa sitt eget, vi satt alla i samma båt liksom; 7:526 

 

Det motstånd videon väcker verkar peka på det specifika som just denna terapeut 

behöver arbeta med.  

 

Motståndet mot att kolla på film är precis det jag behöver jobba på för att komma 

vidare i terapier; 4:569 

 

Mer motstånd jag känner ju mer försöker jag liksom rationellt uppmuntra mig att det 

där borde jag verkligen titta på, men jag kan inte hindra det från att dyka upp det där 

motståndet, så man får väl se det som någon slag signal, någon slag hjälp på något sätt, 

men det är lätt hänt då att inte titta på film; 7:337 

 

Man kan ändå se det som ett lärotillfälle mer än jag ser det som en utvärdering av mig 

själv; 2:272 

 

Videon erbjuder ett gemensamt material att utgå ifrån och prata kring. Detta gäller både 

mellan terapeuter, terapeuter och handledare, handledare och handledare samt mellan 

terapeuter och patient. Video verkar kunna vara en utgångspunkt för fortsatt dialog och 

utveckling.   

 

Diskussion 

Två huvudfaktorer  

Användandet av video påverkas främst av två faktorer: att det finns ett syfte med att 

spela in och en struktur som stödjer terapeuten i att engagera sig i videon. Saknas syfte 

och struktur så verkar det alltid finnas ett motstånd som hindrar användandet av video. 

Enligt resultaten verkar det mest effektiva sättet att komma in i ett arbete med video 
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vara tydliga och tvingande överenskommelser med en auktoritet, exempelvis en 

handledare eller en studiegrupp. Där finns en tydlig förväntan samt definierad tid och 

plats för att se på och att arbeta med videon. Efter att man arbetat med video under 

längre tid i en strukturerad miljö kan behovet av en auktoritet och en yttre struktur 

minska, förutsatt att det uppsatta syftet hålls levande.  

 

Andra teman i analysen är teknik, juridik och patientens motstånd. Dessa teman är 

viktiga i förståelsen av hur det är att arbeta med video i den psykoterapeutiska 

situationen och de förutsättningar som finns inom området. Men de verkar inte vara 

något som tydligt påverkar huruvida man använder sig av video eller ej.   

 

Ett resultat från den aktuella studien, som också är tydligt i den tidigare forskningen, är 

att video är något som har stora möjligheter att utveckla en terapeuts yrkesutövning. 

Terapeuterna är väldigt positiva i sin värdering hur videon bidrar till utveckling. De 

intervjuade personerna beskrev genomgående att det fanns fördelar med handledning 

och kommunikation med kollegor jämfört med att endast berätta om sitt ärende.  

 

Ett komplext motstånd 

Men vad består det där motståndet av? Det är fortsatt en svår och komplex fråga som 

behöver mer forskning men det finns en del fynd utifrån insamlad data som är värda att 

lyfta upp. Alla de intervjuade terapeuterna vittnade om eget motstånd mot att engagera 

sig i video. De beskrev även att de sett att de delade sitt motstånd med kollegor i samma 

situation. Att det finns motstånd kring att använda video i den psykoterapeutiska 

situationen är tydligt. Vad motståndet faktiskt är det är en svårare fråga. Det verkar vara 

någon form av affektiv reaktion där de intervjuade terapeuterna pratade mycket om 

skam, tung känsla en ovilja mot att engagera sig, samt att en reaktion var att få upp 

kritiska tankar. Här finns en spridning i hur terapeuter hanterar det som triggas som 

beror på terapeutens person, personlighetsstruktur, kognitiva förutsättningar, erfarenhet 

allmän stressnivå och liknande. Erfarenhet och forskning har visat att terapeuter 

värderar inspelningar av sig själva olika beroende på personlighetsaspekter (Abbas, 

2004; Kipper & Ginot, 1979).  

 

I det insamlade materialet finns indikation på att det som väcks av videon har 

kopplingar till det faktiska psykoterapeutiska arbetet med patienten. Det verkar som att 

”svårare” patienter är svårare att titta på. Det finns en medvetenhet hos terapeuterna här 

att man ”borde” titta på det man inte vill titta på för att det skulle vara mer utvecklande. 

Några av de intervjuade beskrev hur det för dem visade sig vara känslomässiga 

reaktioner som inte varit helt medvetna, exempelvis irritation, som blev ett hinder. 

Eventuellt kan man förstå det motstånd som verkar finnas hos alla som videofilmar sitt 

terapeutiska arbete att det är väldigt vanligt med känslomässiga reaktioner hos 

terapeuter som ger terapi.  

 

Det är tydligt att videon gör något med den psykoterapeutiska situationen men det är 

inte tydligt hur denna påverkan ser ut och vad den får för konsekvenser. Det verkar som 

att videon förstärker terapeutens roll och minskar det privata i mötet med patienten. Det 

är nödvändigtvis inte något dåligt utan kan bidra med att man håller fokus och är kvar 

vid den uppgift som är terapin. Det kan vara så att terapi innebär att relatera till 

patienten på ett för patienten väldigt ovant eller obekvämt sätt. Jag tänker att video kan 

vara något som minskar risken för att terapin tas över av patientens motstånd och 

terapeutens motöverföring via utageranden (Stern, 2010). Den tredje 



17 
 

 
 

person/instans/subjekt som videon kommer att representera kan hjälpa patient och 

terapeut att hålla sig ur komplementära roller (Benjamin, 2018) och faktiskt vara något 

som underlättar etablerandet av ett psykoterapeutiskt utrymme. Jag tänker att en viss oro 

från terapeutens sida är att videon ska korrumperas av dolda eller illvilliga motiv hos 

denne och att då kunna användas för att på olika sätt exploatera eller att använda 

patienten, i linje med Brown (1990). Jag tänker att ett förnekande av videon inte gör att 

man tar hand om det faktum att terapeuten är människa och har ett komplext inre liv och 

drivs av olika motiv. Videon kan istället göra detta tydligt och pratbart vilket minskar 

risken för allvarligare utageranden.  

 

Det är inte helt tydligt men man kan ana att det som blir svårt med att titta på film är 

aspekter hos terapeuten som den hade haft stor terapeutisk nytta med att bli medveten 

om och att jobba igenom. Här finns det något hoppfullt i motståndet och det jobbiga 

med att arbeta med video då det faktiskt skulle kunna vara något som på riktigt kan 

utveckla och förbättra effektiviteten hos terapeuter. En tanke att undersöka vidare är att 

det motstånd som väcks pekar på terapeutens aktuella kapacitet och också visar vad 

denne behöver utveckla för att komma vidare i sin praktik. Man kan då utveckla 

specifik och anpassad utbildning utefter de aktuella behov som finns. Detta är ett viktigt 

utvecklingsområde då det finns indikationer att handledning så som den bedrivs i vanlig 

praxis med att en terapeut beskriver sitt ärende för en handledare inte ger någon 

förbättrad terapi för patienten (Rousmanier, 2017).  

 

Juridisk okunskap 

Det är tydligt att det finns en okunskap kring vad som gäller juridiskt kring att spela in 

terapi på video och hanteringen av det inspelade materialet. Terapeuterna hänvisar till 

en oklar praxis och vill gärna ha lagringssystem som är praktiskt användbara. Denna 

okunskap verkar, utifrån de intervjuade terapeuterna, vara relativt spridd. Det som gäller 

vid inspelning av terapi är att om syftet är vård och behandling så behöver patienten inte 

ge sitt samtycke men behöver självklart informeras. Informationen behöver lagras på ett 

säkert sätt med behörighetsstyrning (lösenord) och åtkomstkontroll (loggning) (Agata 

Cierzniak, 26 april 2019, personlig kommunikation). Det fanns en spridning hur man 

hanterade inspelat material hos de intervjuade terapeuterna där viss hantering eventuellt 

inte når upp till de juridiskt uppställda kraven.  

 

Det är anmärkningsvärt att terapeuterna inte hade bättre kunskap om vad som gäller för 

det inspelade materialet men jag tänker att detta också kan hänga samman med att det är 

ett för terapeuterna laddat material. En teoretisk tanke är att man kan hantera en del av 

den skuld som det väcker att spela in terapi genom att göra sig skyldig till en mindre 

juridisk förseelse, eller i alla fall en juridisk oaktsamhet. Skulle man bli klarare med det 

juridiska skulle inte detta yttre objekt kunna hantera den projicerade skulden vilket hade 

ökat den upplevda skulden gentemot patienten.   

 

Kamerans påverkan 

Det verkar finnas en föreställning eller hopp om att kameran skulle vara neutral för 

patienten som mycket bygger på ett förnekande. Delar av verkligheten behöver hållas ur 

medvetandet för att göra det neutralt för patienten att få sin terapi videofilmad. Jag 

tänker då på de uttalanden från de intervjuade terapeuterna om att patienten vänjer sig 

och den inte begränsar sig, det finns ingen som helst påverkan av kameran på patienten. 

Det troliga är att det finns en påverkan från kameran och att patient och terapeut 

tillsammans kan göra denna påverkan tydlig så att patienten kan äga syftet med kameran 
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på samma sätt som terapeuten. Önskan att använda video i terapirummet skulle kunna 

komma från patienten likväl som från terapeuten. Kamerans påverkan behöver göras 

pratbar. Det kan vara så att terapeuten inte vill ge kamerans närvaro någon vikt då 

kameran gör terapeutens önskan eller begär mot patienten tydlig. Man kan tänka att det 

bygger på en tradition att man som terapeut inte ska ha ett eget begär till patienten. Men 

då behöver man också fråga sig om det är en möjlighet, finns den relationen som är utan 

minne och begär? Är det möjligt? Om inte så är det bättre att göra det tydligt vad man 

har för begär och stå för det. 

 

Jag tänker att användandet av video behöver vara i en tydligt formaliserad och 

strukturerad situation för att det ska vara användbart samt att det arbete som man lägger 

ner ska vara värt sin insats. Ofta används video i inlärningssituationer som har just 

struktur, syfte och en auktoritet. Men en ytterligare sak som finns i en 

utbildningssituation är att den är tidsmässigt avgränsad. Eventuellt kan man öka eller 

underlätta användningen av video i den vardagliga praktiken genom att periodisera det 

över tid. Ett emotionellt och kognitivt ansträngande arbete blir övermäktigt om man inte 

kan se något slut på det. Jag tänker att man skulle kunna lägga upp det i att man tränar 

med videofeedback i block, en vecka eller en månad i taget, inte för all framtid. 

 

Begränsningar 

Det finns tydliga begränsningar i den aktuella studien. Det finns risk att valet av 

terapeuter att intervjua på ett systematiskt sätt påverkat undersökningen. Det finns en 

risk att den positiva bilden av att använda video är ett resultat av en sned rekrytering. 

Ansträngningar gjordes för att belysa video i den psykoterapeutiska situationen från 

flera olika håll men det misslyckades med att hitta någon som var tydligt kritisk mot 

videoinspelningar av terapi. Man kan också fundera kring om tillräckligt många 

terapeuter intervjuades. Det hade såklart gått att öka antalet terapeuter att intervjua 

vilket hade gett ett rikare material. Samtidig bedöms fynden robusta på det sätt att det är 

en sammanhängande berättelse som ges av alla de intervjuade terapeuterna. Jag tänker 

att det under studiens förutsättningar var en rimlig mängd intervjuer som genomfördes.  

 

Man kan också tänka att det begripliggörande som blir resultatet av den tematiska 

analysen skulle komma att se annorlunda ut om en annan person gjort analysen. Under 

analysprocessen var flera andra tematiska modeller aktuella men den aktuella analysen 

är den som, enligt författaren, på bästa sätt begripliggör insamlad data.  

 

Ett bekymmer med den aktuella studien är att det inte funnits någon systematisk extern 

validering av resultaten samt att det heller inte varit någon systematisk extern kontroll 

av intervjuer och transkriberingar. Ansträngningar har gjort att diskutera teman och 

resultat med handledare för att på så sätt testa deras validitet men bristen på systematik i 

detta förfarande öppnar upp för felkällor.  

 

Både en styrka och en svaghet i studien är den spridning som finns hos de intervjuade 

personerna avseende exempelvis erfarenhet, teoretisk orientering och arbetsuppgifter. 

Styrkan är att man kan se att det finns fenomen kring videon som verkar vara 

gemensamma trots stora olikheter. Svagheten blir att fynden saknar skärpa och att det är 

svårt att uttala sig om saker med något större fokus. Då ämnet är relativt obeforskat var 

det motiverat med en mer explorativ och generell frågeställning. Förhoppningsvis kan 

framtida studier öka skärpan inom de intressanta områden som den aktuella studien 

beskriver.    
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Fortsatt forskning 

Det finns mer forskning att göra i det aktuella ämnet. Jag tänker att fler undersökningar 

krävs för att få en större förståelse för terapeutens motstånd mot att använda video i den 

psykoterapeutiska situationen. Videoinspelningar visar det manifesta materialet men 

kan även vara en behållare för motöverföring och möjliggöra studium av detta. Det vore 

också värdefullt att arbeta fram strukturer för att jobba med videomaterial, om det så är 

skattningsformulär eller strukturer för handledningsgrupper, inom flera olika 

terapiinriktningar. Jag tänker att det finns olika behov av stöd hos olika terapeuter och 

instrument för att hjälpa dessa kommer att se olika ut. Vi behöver också mer forskning 

hur det blir för patienter att få sin terapi videofilmad. Jag kan tänka mig att patienter, på 

samma sätt som terapeuter, skulle behöva specifik och anpassad information för att 

själva kunna arbeta med eller tolerera att terapeuter arbetar med video.  

 

Man kan tänka sig att olika faktorer hos personer som arbetar med psykoterapi ger 

upphov till olika typer av reaktioner på arbeta med videoinspelningar av sitt arbete. Här 

kan det finnas ett värde i att systematiskt undersöka olika undergruppers upplevelser av 

videoinspelningar. Det kan vara så att en erfaren psykoterapeut har en annan typ av 

reaktion än någon som kommer direkt från sin grundutbildning.  

 

Då video i sig själv är en passiv betingelse så finns det goda möjligheter att undersöka 

dess påverkan i randomiserade och kontrollerade studier. Jag tänker att det är viktigt att 

då ta med terapeuten som studieobjekt då video sannolikt har en större påverkan på 

terapeuten än på patienten.  

 

Slutsats 

Min förståelse av insamlad data är att användandet av video är något komplext och 

något som vi inte helt förstår ännu. Jag tycker att materialet innehåller motsägelser och 

förstärker det paradoxala kring video att det är något som är väldigt uppskattat, 

utvecklande, nyttigt men också något som undviks vid första möjlighet. Att arbeta med 

video kan med stor sannolikhet berika och utveckla terapeuter, öka deras förmåga till att 

ge god terapi. Men det kommer inte gratis och det är ett verktyg som behöver förstås 

och problematiseras. Det är något med att motstånd och utveckling hör ihop. Det går 

kanske inte att växa utan ansträngning, utan arbete. Det är något som vi säger med 

självklarhet till våra patienter men det är något annat att leva det själv, med syfte och 

omtanke.  

 

De (patienterna) ska öppna upp och vara modiga, våga se andra sidor av sig själv, 

våga påbörja ett förändringsarbete, då borde vi kräva det samma av oss själva: 5:390 
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Appendix A  

Intervjuguide 

Frågor: 

Vad är dina upplevelser av att använda video för att få återkoppling på ditt 

psykoterapeutiska arbete?  

Använder du videoinspelningar som en del i ditt ordinarie arbete? 

 

Inför session med patient: 

Hur är det att hantera tekniken, kamera, stativ, minneskort och liknande.? 

 

Under sessionen: 

Hur är det att ta upp videofilmning med patienten?  

 

Hur är det att prata om att be om godkännande från patienten om videofilmning? 

Stör kameran samtalet? Exempel. 

Underlättar kameran samtalet? Exempel. 

 

Efter sessionen: 

Hur är det att hantera det inspelade materialet praktiskt? Lagring, och liknande. 

Känner du till och känner du dig trygg med vad som gäller med det inspelade materialet 

avseende sekretess och integritetsskydd? 

Hur är det att titta på sitt egna psykoterapeutiska arbete? Vad kommer det upp för 

tankar, känslor och beteenden? Vad hindrar att se på inspelningar? Vad motiverar att se 

på inspelningar.  

Hur är det att visa upp och få återkoppling på sitt psykoterapeutiska arbete? Vad 

kommer det upp för tankar, känslor och beteenden? Vad är hindrande och vad motiverar 

till att använda inspelningar i handledning.  

Vad är fokus när du tittar på filmen, patienten eller du som terapeut?  

Hur är det att se andras arbete, vad väcker det i dig?  

 

Övrigt: 

Finns det organisatoriska hinder som gör det svårt att använda sig av video feedback.  

Vad skulle en organisation kunna göra för att underlätta användningen av video?  


