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         LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUMA 
Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med tortyröverlevande 

 
       

Åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter och psykoanalytiker har intervjuats i 
syfte att presentera psykoterapeutens motöverföring samt psykoterapeutens 
förståelse av den egna motöverföringen utifrån psykoterapier med 
tortyröverlevanden. Intervjuerna har transkriberats. I en tematisk induktiv 
analys av intervjuerna identifierades tre teman om psykoterapeutens 
motöverföring 1) empatisk ångest 2) maktlöshet 3) känslornas olika makt. Med 
avseende på förståelsen av motöverföringen identifierades sex teman 1) 
livsdriften; det var det som var meningen 2) överföring: iscensättning av 
allvarligt trauma 3) personlighetsorganisation 4) psykoterapi - förståelse av 
fasspecifik motöverföring 5) brott; avbrott, rambrott 6) framtiden; 
psykoterapeutens förändrade livshållning och samhällssyn. Resultatet har stöd i 
tidigare forskning i de delar som har undersökts. Studien pekar på att samtliga 
psykoterapeuter upplever empatisk ångest i sin motöverföring i mötet med sina 
patienter i psykoterapi. Samtliga psykoterapeuters förståelse av motöverföring 
kommer till stånd utifrån en överföring-motöverförings-matrix som ligger till 
grund för ställningstaganden i fråga om teknik och metod i psykoterapin. En 
hållande, härbärgerande, tillitsskapande teknik innefattande bekräftande 
intervention som metod är i huvudsak rapporterad. Empatisk ångest går genom 
behandlingens alla faser där främst vikten av att hålla och skapa tillit samt att 
administrera livsdriften uppfattats som viktigt.  Utifrån Wilson och Lindy 
(Wilson & Lindy 1998, 2001, 2002, 2004) diskuteras empatins roll i 
posttraumatisk psykoterapi vilket utgör huvudfyndet i föreliggande studie. 

Inledning 
 
Tortyr sker i det fördolda, i avskilda rum, i koncentrationsläger, i fängelsers tortyrkammare, i 
källare, i övergivna byggnader, i centrala stadsmiljöer, vid universitet och högskolor, i 
säkerhetstjänstens hus vid hamnen, vid havet, i vanliga byggnader där människor vistas och 
arbetar dagligen. Den första impulsen att undersöka detta ämne kom till stånd på grund av 
mitt intresse för internationella och samhälleliga frågeställningar. Jag hade en mängd frågor 
om tortyr och vilka mekanismer som möjliggör detta. Vad händer med den som bli torterad, 
vem är torteraren? I vad för samhälle uppstår tortyr? Jag har velat undersöka vad som händer 
med den psykoterapeut som utövar posttraumatisk psykoterapi? Vad innebär 
psykoterapeutens motöverföring och hur kan vi förstå denna? Utgångspunkten var mina 
funderingar som är baserade på kunskaper som jag förvärvat i arbetet med en tidigare uppsats, 
på erfarenheter från behandlingsarbete och kunskaper som jag tillägnat mig på 
psykoterapeutprogrammet.   
 
Tortyr 
 
Förenta nationernas generalförsamling antog i slutet av 1975 följande definition av tortyr: 
Med tortyr förstås i denna deklaration varje handling, genom vilken en person avsiktligt 
åsamkas stark smärta eller lidande, vare sig av fysisk eller psykisk natur, av eller på tillskyndan 
av offentlig tjänsteman i syfte att erhålla upplysningar eller en bekännelse, att straffa honom 
för en handling han begått eller är misstänkt för att ha begått eller att utöva påtryckningar på 



2 
 

honom eller andra personer. Tortyr utgör en försvårande och överlagd form av grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning (Westin 1989). 
Amnesty International uppger 2016 att i 121 av världens 200 länder förekommer regelrätt och 
grym tortyr. (Årsrapport 2016/2017). 
 
Trauma 
 
Trauma1 är ett begrepp som länge har använts inom medicin och kirurgi. Ordet kommer från 
grekiskan och betyder sår, vilket i sin tur härrör från att genomborras. Det innebär generellt 
en skada där huden är sönderbruten som en följd av yttre våld, och effekterna av en sådan 
skada på organismen som helhet där huden bryts är inte alltid närvarande som till exempel i 
fall av hjärntrauma. Psykoanalysens hypoteser om psykiskt trauma består i grunden av tre 
delar: tanken på att traumat medför en våldsam chock, att det skapar ett sår och att detta får 
konsekvenser som påverkar hela organismen. 
 
Traumaforskning 
 
Inom traumaforskning talar man om tre kategorier av trauman: opersonliga trauman, 
interpersonella trauman och anknytningstrauman. Opersonliga trauman omfattar olyckor och 
naturkatastrofer, interpersonella trauman är en följd av våld, övergrepp och tortyr, och 
anknytningstrauman uppstår i anknytningsrelationer. (Allen 2001) 
 
Enligt Terence M. Keane och Frank W. Weathers (Keane & Weathers 2007, 2008, 2010) finns 
ingen enhetlig definition om trauma utan begreppet är föremål för debatt där många olika röster 
gör sig gällande. De menar att traumakonceptet används olika, beroende på vem som använder 
det och i vilket sammanhang.  
 
Trauma enligt Sigmund Freud, Josef Breuer, Masud Khan och WilhelmErnst von Brücke 
Sigmund Freud skriver, i engelsk översättning, följande om trauma: 
 

 "We apply it to an experience which within a short period of time presents the mind 
with an increase of stimulus too powerful to be dealt with or worked off in the 
normal way, and this must result in permanent disturbances of the manner in which 
the energy operates". The influx of excitation is excessive in relation to the 
tolerance of the psychical apparatus, whether it is a case of a single very violent 
event (strong emotion) or of an accumulation of excitations each of which would 
be tolerable by itself; at first, the operation of the principle of constancy is held in 
check, since the apparaturus is incapable of discharging the excitation. (Laplanche 
och Pontalis 1988 s. 465). 

 
Många av de viktigaste fynden relaterade till trauma har kommit från psykoanalysen där Freuds 
(Freud 1920, 2003, 2008) uppfattning om ett brott mot stimulusbarriären och tankar om 

 
1 An event in the subject´s life defined by its intensity, by the subjects incapacity to respond adequately to it, and 
by the upheaval and long-lasting effects that it brings about in the psychical organization.  
In economic terms, the trauma is characterized by an influx of excitation that is excessive by the standard of the 
subject´s tolerance and capacity to master such excitations and work them out psychically. Laplanche och 
Pontalis, (s 465, 1988). 
 



3 
 

påfrestningstrauma (Kris, 1956), kumulativt trauma (Khan, 1963) och intergenerationell 
överföring av trauma är några exempel. Psykoanalysen började som en traumateori om 
neurosen. Breuer och Freud (Freud 1893) noterade likheten mellan hysteri och traumatiska 
neuroser och i förlängningen även begreppet traumatisk hysteri. Efter detta gjorde Freud 
grundläggande upptäckter om exempelvis barndomssexualiteten och oidipuskomplexet, om 
skillnaden mellan primär- och sekundärprocesser och om överföringens roll i behandlingen. I 
den sista fasen av hans teoretisering vände sig Freud åter mot traumafenomenet och förde det i 
fokus för att kunna utveckla iden om upprepningstvånget och dödsdriften (Freud 1920) i hans 
antropologiska och historiska verk (Freud 1912–1913, 1939) och i hans arbete om splittring av 
jaget (Freud 1938). Idén om stimulusbarriär omfattar att det äger rum en allmän översvämning 
av psyket som medför en avstängning av många av jagets funktioner, i synnerhet den 
integrerade funktionen. Freud (Freud 1920) beskrev också att förmågan att utveckla affekter 
kunde upphöra, (”numb” feeling). Freud kom inte att betrakta traumat på dess eget villkor, som 
en process med en fenomenologi, mekanismer och strukturer som är skilda från fenomen och 
konflikter i samband med primär- och sekundärprocesserna. Från 1926 talade Freud om 
hämningar, symtom och ångest och i förlängningen försvar, dvs. när jaget känner av en 
potentiell inre fara uppstår en signal om ångest som sätter igång en defensiv process, en 
traumatisk situation, där jaget översvämmas av ångest. Freud benämnde denna ångest som 
”traumatisk ångest” och hävdade att den satte igång kraftfulla former av försvar, s.k. ”primär 
bortträngning”. 
 
Trauma enligt Joseph Fernando, Stanley Wiseberg, Thomas Freeman, Elhel Spector Person 
och Howard Klar 
 
Kliniker som Joseph Fernando (Fernando 2012) menar sig kunna observera att vid ett trauma 
kommer patientens förmåga att generera affekter som leder till ett fullständigt stillestånd, alltså 
”numb” som Freud redan beskrivit. Den mest noggranna diskussionen av denna aspekt av 
traumat återfinns hos Wiseberg och Freeman (Wiseberg & Freeman 1989) som föreslår termen 
”genomgripande ångest” för vad Freud kallade ”traumatisk ångest”. Termen tyder på att den 
här formen av ångest är intensiv, överväldigande och skiljer sig från signalångest, men att den 
medvetet/avsiktligt länkas bort från traumat. På så sätt kommer teorin om bortträngning, dess 
motivation och försvarsteorin mer generellt att länkas bort från traumateorin (Fernando 2009). 
Fernando separerar i artikeln ”Trauma and the Zero Process”  
(Fernando 2012) ut de defensiva processerna från den traumatiska processen och argumenterar 
för att de faktiskt är separerade. Han menar inte att ersätta utan snarare att expandera begreppet 
trauma, eftersom vi fortfarande skulle behålla sekvensen av ångest som Freud lyfte fram med 
överväldigande genomgripande ångest som en drivkraft för primär bortträngning. Denna ångest 
är överväldigande i den meningen att de vanliga sätten att hantera affekter som att avreagera, 
symboliskt processande och bortträngning, inte är tillräckliga, men till skillnad från i den 
traumatiska situationen finns det fortfarande ett fungerande jag som redan upprättat ett kraftfullt 
defensivt svar som vi refererar till som primär bortträngning. Fernando menar kort att de 
defensiva och de traumatiska processerna är separata, differentierbara fenomen, inte att de inte 
integrerar och sammanflätar på olika sätt. Fernando betraktar den traumatiska situationen på 
sina egna villkor, som något helt annorlunda även om han uppfattar att den integrerar med andra 
processer. Han presenterar teorin om nollprocessen som gör det möjligt att inta en bättre 
position i fråga om överföring och motöverföring i analyser av traumat. Fernando menar att 
traumatiska minnen verkar avskilda ifrån normala samband med andra minnen, med patientens 
självbild och dennes narrativ. Elhel Spector Person och Howard Klar (Person & Klar 1994) 
påpekar att denna brist på koppling endast är i en riktning: att de splittrade traumatiska minnena 
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fortsätter att påverka andra mentala produkter och beteenden men de är avstängda från översyn, 
omskrivning och sammansmältning med andra minnen som sker med icke traumatiska minnen. 
Detta är inte en fullständig beskrivning av nollprocessen utan endast en glimt av denna. Termen 
nollprocess är ett försök att vara beskrivande och att fånga den frusna karaktären av 
posttraumatisk mental funktion. Nollprocessen hänvisar till någon form av likvärdighet mellan 
denna mentala funktion och primär- och sekundärprocesser eftersom den yrkar på att betraktas 
som en av de tre stora sätten i vilka sinnet organiserar sig, att trauma och posttraumatisk mental 
funktion har sina egna egenskaper och inte bör förväxlas med eller reduceras till andra processer 
som försvar och konflikt. Fernando menar att det bör ses som att de ingår som självständiga 
faktorer i en psykisk dynamik och i strukturer som symtombildning. Fernando (Fernando 2012) 
menar vidare att trauma inte bör förväxlas med utvecklingsprocesser. Områden med 
nollprocess-funktion kan bildas av trauma som uppträder när som helst i livet men det är inte 
samma sak som att utvecklingsstadier och andra icke traumatiska faktorer inte påverkar både 
vilken av erfarenheterna som uppnår nivåer av trauma, och hur stort och ihållande traumat 
kommer att vara, men inget utvecklingsstadium har en exklusiv relation till traumat. 
 
Interpersonell teori om trauma enligt Ronnie Janoff-Bullman och Kalherine B. Carnelley samt 
Sidney J. Blatt, Matthew M. Yalch och Kristine M. Burkman 
 
Samtida interpersonella teorier syftar till att fylla i några av de teoretiska och empiriska 
luckorna i de tidigare studierna av trauma. Detta tycks mest uppenbart vid konceptualisering av 
trauma och posttraumatisk respons. En utgångspunkt för traumateorier är att traumat 
representerar en splittring av förväntningarna (Janoff-Bullman 1992). Ett grundläggande 
antagande inom interpersonell teori är att en av de tidigaste och mest grundläggande mänskliga 
behoven är att känna sig ”connected”, ”secure”, att uppleva gemenskap och kommunikation 
(Blatt 2008). Genom att kombinera dessa två utgångspunkter definierar det interpersonella 
perspektivet traumat som en upplevelse som står i kontrast till detta grundläggande 
interpersonella behov av gemenskap. (Palo & Burkman, 2019). 
 
Trauma enligt Judith Lewis Herman 
 
Judith Lewis Herman (Herman 1992, 2015) menar att kärnupplevelserna av psykologiska 
trauman är fråntagandet av handlingskraft och bortkoppling från andra relationer. Herman 
menar att man berövas livets mening, tilltron går förlorad och att de traumadrabbade ofta känner 
att de mer tillhör de dödas än de levandes skara (Herman 2007 s. 81). Återhämtning baseras 
därför på skapandet av nya förbindelser. Återhämtning kan endast ske inom ramen av en 
relation. Herman syftar då i första hand till en behandlingsrelation. Herman (Herman 1992, 
2015) och Fernando (Fernando 2012) definierar att traumat har en egen dynamik, struktur och 
symtombildning, att trauma och posttraumatisk mental funktion inte bör förväxlas med eller 
reduceras till andra processer som försvar och konflikt. 
 
Trauma enligt Sverre Varvin och Suzanne Kaplan 
 
Sverre Varvin (Varvin 2006) och Suzanne Kaplan (Kaplan 2006) beskriver traumat som att det 
psykiskt hållande höljet, representerat av de inre hållande objekten, skadas genom traumat. 
Varvin (Varvin 2016) menar att traumatisering skapar en inre känsla av hjälplöshet, en känsla 
av att vara övergiven av alla goda objekt. Varvin (Varvin 2003) beskriver att tortyrtraumat 
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invaderar patienten som upplever en förlust av de skyddande och empatiska inre objekten och 
medför en skada bortom symboliseringsförmågan 
 
Traumadiagnoser 
 
De vanligaste traumadiagnoserna är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och akut 
stressyndrom (ASD) där symtomen beskrivs som likartade enligt nedan: (Kris- och Trauma 
Centrum 2016) 
 

1. Återupplevande, såsom påträngande minnesbilder, flashbacks och mardrömmar. 
2. Undvikande av allt som eventuellt kan påminna om händelsen genom att till exempel 

inte vilja prata om det som skett eller att patienten själv försöker att undvika tankar, 
känslor och minnen.  

3. Negativa förändringar i kognition och sinnesstämning genom känslor av skam, skuld 
och depression, genom svårigheter att minnas viktiga saker och aspekter på de som har 
inträffat (amnesi). 

4. Överspändhet genom exempelvis koncentrationssvårigheter, utbrott av ilska, 
självdestruktiva beteenden, sömnstörning. 

5. Förekomsten av dissociation är vanligt förekommande.  
6. MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM -5, American Psychiatric Association. 

(2015 s. 125–132). 
 
Behandlingsmetoder 

Enligt Kris och Trauma Centrum delas upp behandling av trauma i tre faser (Courtois, Ford, 
Cloitre 2009), fas 1 stabilisering, fas 2 traumafokuserad fas och fas 3 består av att förebygga 
återfall. Centret presenterar tio olika behandlingsmetoder som består av: psykodynamiskt 
orienterad korttidsterapi, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), 
traumaterapi, bildterapi, kroppsterapi, musikterapi, psykofarmaka, psykopedagogik, bio-
feedback, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi.  Samtliga behandlingsmetoder 
anses kunna användas under fas 1 och/eller fas 2.  Jag ägnar en kort beskrivning av 
traumaterapi och EMDR då dessa metoder har använts länge utöver den psykodynamiska 
behandlingsmetoden som denna studie behandlar. 

Traumaterapi  
 
Traumaterapi består av tre faser. Fas 1 utgörs av stabilisering, fas 2 består av en 
traumafokuserad fas och fas 3 innefattar att förebygga återfall. 
 
EMDR 
 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapeutisk metod som 
har utvecklats av Shapiro i USA för behandling av i första hand PTSD och akuta 
stressyndrom, multipel traumatisering och komplex PTSD. Vid allvarligare händelser tycks 
traumatiska minnen – åtminstone delvis – inte bli integrerade i ett bredare nätverk efter denna 
modell. (Läkartidningen 2007 nr 10). 
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Behandlingsmetoder i föreliggande studie  

I den föreliggande studien uppger sig en psykoterapeut på senare år ha använt sig av 
traumabehandling men hävdar att användning av ”stabiliseringsfasen” tar längre tid än vad 
metoden avser. En annan psykoterapeut har rapporterat sig kunna använda EMDR samt 
musikterapi/ dansterapi. En tredje behandlare har reflekterat och funderat på spegelneuroner 
som är aktuell i debatter och har i sitt behandlingsarbete utforskat metoden. 
Psykoterapeuterna i denna studie har alla haft psykodynamisk inriktning, i första hand har de 
arbetat med psykodynamisk långtidsterapi.   

Motöverföring 

Motöverföring2 och överföring3 är begrepp som sedan länge används för att beskriva den 
komplexa processen för mänsklig kommunikation inom den kontext som utgörs av 
psykoterapi och psykoanalys. För psykoterapeuten, som ser traumapatienternas ansikten och 
lyssnar på deras röster, är varje enskild berättelse en form av traumatiskt möte i sig, som har 
fått olika namn: sekundär traumatisering (Stamm 1997), vikarierande traumatisering 
(Pearlman & Saakivtnev 1995, 1997, 2011), medkänsla och trötthet (Figley 1997), empatisk 
belastning (Wilson & Lindy, 1994) trauma-relaterade affektiva reaktioner och 
traumarelaterade motöverförings processer (CTRs), (Ars), (Wilson & Lindy, 1994), 
traumatisk överföring och motöverföring (Herman 1992, 2007, 2015), motöverföring (Freud, 
1910, 1912). 

Sigmund Freud betraktade motöverföring som analytikerns eget motstånd. I denna 
tanketradition ingår Robert Fliess (Fliess 1953), Wilhelm Reich (1951), Will (Wilhelm) 
Hoffer (Hoffer 1956) och Lucia E. Tower (Tower 1956) samt Donald Winnicott (1960) som 
beskrev motöverföring som en neuros hos analytikern som raserar hans eller hennes förmåga 
att upprätthålla en professionell hållning. Å andra sidan tas tanken på analytikerns omedvetna 
som ett receptivt organ upp. Freud kom aldrig att betrakta motöverföring som ett redskap för 
analytikern men hans betraktelser öppnade för möjligheten att uppfatta motöverföringen till 
något som kom att användas i syfte att vinna insikt i patientens varierande och komplexa inre 
värld.  
 
Den brittiska skolan har vidareutvecklat begreppet motöverföring. Inflytandet från Melanie 
Klein har varit avgörande. Hennes intresse för motöverföring kom även att inspirera Paula 
Heimann (Heimann 1950). Hennes studie om motöverföring blev en vändpunkt i den 
psykoanalytiska tekniken. Utöver Donald Winnicotts arbete i ”Hate in the Countertransference” 
(Winnicott 1949) kom ytterligare bidrag från Ella Sharpe (Sharpe 1930), James Strachey 
(Strachey 1934), Barbara Low (Low 1935), Michael Balint (Balint 1933, 1949), Alice och 
Michael Balint (Balint 1939), Donald Winnicott (Winnicott 1949), Margaret Little (1951 

 
2 ” The whole of the analyst`s unconscious reactions to the individual analysand- especially to the analysands 
own transference.” Laplanche och Pontalis (1988 s. 92). 
3For psycho-analysis, a process of actualization of unconscious wishes. Transference uses specific object and 
operates in the framework of a specific relationship established with these objects. Its context par excellence is 
the analytic situation. In the transference, infantile prototypes re-emerge and are experienced with a strong 
sensation of immediacy. As a rule what psycho-analysts mean by the unqualified use of the term "transference" 
is transference during treatment. Classically, the transference is acknowledged to be the terrain on which all the 
basic problems of a given analysis play themselves out: the establishment, modalities, interpretation and 
resolution of the transference are in fact what define the cure. Laplanche och Pontalis (1988 s. 455). 
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1957), Charles Rycroft (Rycroft 1956) och återigen Paula Heimann (Heimann 1960). De 
oberoende analytikernas tankar om motöverföring kom således att vidareutvecklas. Paula 
Heimann (Heimann 1950) använder termen motöverföring för att beskriva alla känslor som 
analytikern upplever genom patienten och anser dessa vara det viktigaste redskapet i 
analytikerns arbete, alltså ett instrument för att utforska patientens omedvetna. Hon betonar 
särskilt att det i den analytiska situationen handlar om ett förhållande mellan två personer och 
hennes grundläggande antagande är att analytikerns omedvetna kan förstå patientens. Denna 
kommunikation kommer till uttryck, kommer upp till ytan i form av de känslor som analytikern 
erfar inför sin patient, i sin ”motöverföring”. Detta synsätt är en del av vårt psykoanalytiska 
arv. Paula Heimann menar att analytikers motöverföring utgörs av ”patientens skapelser och en 
del av patientens personlighet” (Kohut 1991). 
 
Objektrelationsteorin anser att den psykoanalytiska situationen skapas och utvecklas utifrån det 
psykoanalytiska paret, att det föreligger en samverkan mellan analytikern och patienten. Att 
analytikern alltid är en oupplöslig del av överföringssituationen. John Klauber anser att den 
mest förbisedda aspekten i mötet mellan patient-analytiker är just ”relationen”. Han menar att 
patienten och analytikern ”behöver varandra”. De brittiska analytikerna har lagt stor vikt på 
analytikerns känslomässiga respons och inte bara färdigheter av teknisk karaktär. Genom denna 
tonvikt på relationen mellan det psykoterapeutiska paret kom motöverföringen att bli en ledtråd 
till formuleringar av överföringstolkningar där brittiska analytiker har bidragit till teorierna och 
tillämpningen av motöverföring. Främst kan Masud Kahns (Kahns 1960), Pearl Kings (Kings 
1962, 1978), Enid Balints (Balint 1968), John Klaubers (Klauber 1972), Dennis G Browns 
(Browns 1977) och Christopher Bollas (Bollas 1982, 1983) bidrag nämnas. 
 
Motöverföring så som den definieras i denna uppsats omfattar alla tankar, känslor, fantasier, 
förnimmelser som väcks inom psykoterapeuten som svar på patientens överföring. Överföring 
här refererar till patientens relation till psykoterapeuten som den utvecklas och iscensätts i 
behandlingen. Motöverföring kan betraktas som ett grundläggande redskap, ett 
psykoterapeutiskt instrument genom vilken patientens omedvetna kommunikation kan lyssnas 
på och förstås. Ett redskap som motiverar och möjliggör interventioner av olika slag i 
psykoterapin. 
 
Överföring 
 
Överföringsfenomenet igenkändes och identifierades redan i ett tidigt skede av psykoanalysen: 
Sigmund Freud (1912), Karl Abraham (1919), Fenichel Otto (1941), Ernest Jones (1953), Josef 
Breuer (1978), Melanie Klein (1952), Elizabeth R. Zetzel, (1956),  Jacques Lacan (1964, 1965, 
2015), Milton Meltzer (1968), Leo Stone (1961), Joyce McDougall (1982), Judy Gammelgaard 
(1998), m.fl. (Laplanche och Pontalis, 1973).  
 
Sättet på vilket överföring förstås har ständigt förändrats och utvecklats under mer än ett sekel:  
 

1. Den har uppfattats som en oetisk händelse. 
2. Den möjliggjorde för psykoanalytikern att övervinna patientens motstånd, när 

hypnotiska metoder visade sig vara begränsade och endast tillfälligt fördelaktiga. 
3. Överföring kunde presentera en form av motstånd mot analysen genom att göra 

arbetsalliansen till en ensidigt känslomässig sådan. 
4. Den kom att ses som en ”re-enactment” av det förflutna, vilket kan ge en ny klarhet i 

den psykoanalytiska rekonstruktionen av detaljerna i patientens historia. 
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5. Alternativt kunde ”enactment” i psykoterapi/psykoanalys ses som en externalisering av 
omedvetna fantasier 

6. Slutligen ses överföring som en multiplikatuppsättning av relationer till analytikern. 
(Hinshelwood 1989, 1991). 

 
Överföringens utvecklingshistoria relaterat till motöverföring har en direkt koppling till den 
psykoanalytiska traditionens kliniska och teoretiska historia och dess utveckling bestående av 
driftsteorin (Sigmund Freud), jagpsykologin (Anna Freud med flera), objektrelationsteorin 
(Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott), självpsykologin (Heinz Kohut), relationellt 
synsätt (Jay Greenberg och Stephen A. Mitchell ), (Harry Stuck Sullivan, Erich Fromm, Clara 
Thompson) innefattande interpersonellt synsätt och intersubjektivitetsteorin, kontextualism 
(Robert D. Stolorow med flera) och feministiska inriktningar inom psykoanalysen (Jessica 
Benjamin) samt det interaktionella synsättet (Merton Gill) vilket sammantaget har påverkat och 
format hur överföring och motöverföring kan förstås och praktiseras i psykoanalytiskt 
tänkande.  
 
Överföring utgör grunden för psykoterapeutens motöverföring. Överföring här refererar till 
patientens relation till psykoterapeuten som den utvecklas och iscensätts i behandlingen. En 
analys av psykoterapeutens motöverföring vilar därför på patientens överföring och det som 
sker i överförings och motöverförings-baserade objektrelationer. Patienter som erfarit tortyr 
och lider av traumatiskt syndrom utvecklar en karakteristisk typ av överföring i 
behandlingsrelationen, s.k. traumatisk överföring (Hermann, 1992, 2015). Deras känslomässiga 
svar inför varje person i auktoritetsposition är deformerat genom upplevelsen av terror. Av 
denna anledning har traumatiska överföringsreaktioner en intensiv livs- eller dödskvalitet 
(Hermann, 1992, 2015) som är ovanlig i mer traditionell terapeutisk erfarenhet. Wilson och 
Lindy (1994) använder termen traumaspecifik överföring (TST)4. Med det menas att terapeuten 
kastas in i en eller flera traumaspecifika roller genom överföringsprocessen (Wilson & Lindy 
1994 s. 9) och detta sker via empatisk samklang som är en del av avkodningsprocessen i 
överföringen, där kommunikationen mellan terapeuten och patienten går via omedveten 
kommunikation,5 överföring.  
 
Empati 
 
Definitionen och konceptualiseringen av empati, liksom dess kliniska roll, har framkallat 
mycket kontrovers: Är empati en relativt spontan och direkt affektiv process. Alternativt är 
empati det kognitiva resultatet av slutsatser med hjälp av analogier som dras av kunskap och 

 
 
4 ”Trauma specific transference (TST) reactions are those in which the patient unconsciously relates to the 
therapist in ways that concern unresolved, unassimilated, and ego-alien aspects of the traumatic event. These 
reactions include affective states, behavioral tendencies, and symbolic role relationship.  In the context of a safe- 
holding environment, the TST reaction includes the tendency of the client to focus on the particular dynamics of 
the traumatic life event. The client casts the therapist into one or more trauma-specific roles through the 
transference process.” Wilson och Lindy (1994). 
5 ”The notion of the unconscious is one the few concepts that have remained relatively unchanged in the course 
of the development of all the schools of psychoanalysis. The unconscious system is conceived of as primitively 
active from the beginning - as unknown, but nevertheless a dominating influence on life on the person. It is a fact 
in psychoanalysis that most of mental life is not accessible to the conscious mind (Freud 1915)”. Hinshelwood 
(1989, 1991). Two ”essential characteristics of the unconscious as a system (Ucs.) can be enumerated as follows: 
a. Its `contents` are `representatives` of the instincts”. 
b. ”These contents are governed by the mechanisms specific to the primary process”. Hinshelwood (1989,1991). 
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erfarenhet? Hur demonstrerar vi empati på ett noggrant och nyanserat sätt? Vilken roll spelar 
teori i empatin? Kan empati vara ett sätt att observera, utan värderingar, eller är den alltid 
påverkad av värderingar och motivation, vare sig terapeutisk, sadistisk etc.? Vad är ursprunget 
till empati, och hur uppstår den? Har empati endast tillgång till en annan persons momentana 
subjektiva tillstånd, eller har den också tillgång till varaktiga avsikter, övertygelser och 
önskningar? Är empati begränsad till andras medvetna eller förmedvetna erfarenhet, eller kan 
vi få empatisk ingång till andras missgynnade, splittrade, förnekade, undertryckta och 
oformulerade erfarenheter? Vilken roll spelar empati i den terapeutiska processen? 
 
Empati enligt Sigmund Freud, Theodor Lipps, Edmund Husserl, Wilhelm Dilthey och Heinz 
Hartmann 
 
Theodor Lipps, som Sigmund Freud erkände som en av pionjärerna i upptäckten av det 
omedvetna, förde begreppet empati till förståelsen av patientens sinnen. Lipps, Husserl och 
andra i den fenomenologiska filosofiska traditionen, hävdade att empati är en epistemisk 
ton/ljud, en icke teoretisk metod som möjliggör ett direkt och pålitligt sätt att känna andras 
sinnen. Dilthey och andra i den hermeneutiska traditionen kopplade empati till "förståelse" 
(syftet för psykologi och humaniora) i motsats till att "förklara" (naturvetenskapens mål). 
Denna dikotomi mellan förståelse och förklaring kan ha bidragit till Freuds (och senare 
Hartmanns) [1964] misstro mot empati och hans accentuering av "objektiviteten" hos både 
analytikerns observationer och tolkningsformer (Pigman 1995). Sigmund Freud (Freud 1905) 
använde först ordet empati (Einfühlung i originalet) i ”Vitsen och dess förhållande till det 
omedvetna” där han diskuterade mimik och empati. I artikeln ”Om inledningen av 
behandlingen” (Freud 1913) uppmanade han analytikern att anta en empatisk position 
(Einfühlung i originalet, men på engelska ”empathy” översatt som "empati") i motsats till en 
"moralizing one", dvs. en moraliserande hållning. Senare observerade Freud att en väg från 
imitation och identifikation leder till empati, det enda sättet som vi kan förstå andras mentala 
liv. (Auchincloss och Samberg 2012).  
 
Empati enligt Heinrich Racker, Roy Schafer och Ralph R. Greenson 
 
Heinrich Racker (Racker 1957) beskrev, utan att använda ordet empati, konkordanta och 
komplementära processer för identifikation som bidrar till motöverföring. Dessa processer 
konceptualiseras inte som ett problem som ska övervinnas utan som ett sätt att förstå 
patienten. Roy Schafer (Schafer 1959) beskriver vad han kallade generativ empati, definierad 
som en "sublimerad kreativ handling", i personliga relationer inklusive i det psykoanalytiska 
förhållandet vilket kombinerar tillfredställelsen av intim sammansmältning med erkännandet 
av separation. Ralph R. Greenson  (Greenson 1960) särskilde empati från identifikation och 
argumenterade för att empati är övergående till sin natur och bevarar analytikerns distans, så 
att han/ hon bättre kan förstå patientens känslor.  
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Empati enligt Heinz Kohut 
 
Kohut beskriver empati som både ett affektivt och kognitivt sätt att uppleva nära ”förståelse”. 
Kohut skiljer mellan analytikerns ”empatiska lyssnande” och tillämpningen av ”empatisk 
förståelse”, såsom ”kommunikation” av empatisk förståelse och ”tolkning”. Empati ges inte 
en överordnad ställning inom den psykoanalytiska tekniken. (Kohut 1959), (Auchincloss och 
Samberg 2012). 
 
Empatisk ångest 
 
Empati är en komplicerad affektiv och kognitiv process som utgörs av att känna, föreställa sig, 
tänka och somatiskt avkänna sin väg till en annan persons upplevelse. Emellertid kan empati 
börja med en tanke. Empati innehåller medvetna och omedvetna komponenter. Empati spelar 
en central roll i psykoanalytisk behandling och psykoterapi och bidrar både till förståelsen och 
ställningstaganden till lämpliga terapeutiska åtgärder. 
 
Begreppet empatisk ångest har utvecklats i den föreliggande studien där intervjudata utgör 
grunden för detta begrepp. Psykoterapeutens upplevelse av patienten i psykoterapi bestod av 
ångest som här benämns som ”empatisk ångest”, vilket refererar till psykoterapeutens 
motöverföring, en ångest inför att inte lyckas att etablera kontakt/relation med sina patienter i 
psykoterapin. Begreppet har en motsvarighet hos Wilson (Wilson 2004) i det han benämner 
som ”empatisk press”, ”empathic strain” (Wilson 1994, 2004) samt William Ickes (Ickes 1997) 
som betecknar det ”empathic accuracy”.  
 
Med ”empatisk ångest” avses ett sätt att uppfatta genom att uppleva (på ett begränsat sätt) ett 
psykologiskt tillstånd hos en annan person vilket utgår ifrån identifikationer ur överföring och 
motöverföring som uppstår i psykoterapi 
 
Tidigare forskning om trauma 
 
För att göra en genomgång av tidigare forskning om trauma har jag genomfört en sökning på 
Psychoanalytic Electronic Publishing PEP, Pub Med, Google, Psycinfo MSN, 
Kunskapscentrum för katastrofpsykologi (KCP) utifrån sökorden countertransference, 
transference, trauma, tortyr, posttraumatic disorder, psychotherapy, psychoanalysis, vicarious 
trauma, och secondary traumatic stress. Kontakt med experter inom området har också tagits. 
 
Motöverföring är ett centralt begrepp inom psykoanalytisk teori, varför det också finns en stor 
mängd litteratur i ämnet, enligt PEP: Tortyr (3,065), Trauma (22,481), Motöverföring (18,262), 
Överföring (34,886), Psykoterapi (27,478), Psykoanalys (57,373).  
 
Sökningen i sin helhet visade att det finns studier som fokuserar på behandling av 
traumatiserade personer, främst i termer av PTSD. Det finns studier som utvecklat nya begrepp, 
som exempelvis sekundär traumatiserad stress (STS) och vikarierande traumatisering (VT) för 
att vidga förståelsen av de processer som psykoterapeuter har att hantera (Pearlman & 
Saakvitne, 1995, Figley, 1997). Författarna menade att en avgränsning av dessa två begrepp i 
förhållande till motöverföringsbegreppet i psykoanalytisk teoribildning var svår. De hävdade 
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att begreppen STS och VT hade utvecklats för att närma sig fältet traumabehandling (Pearlman 
& Saakvitne, 1995).  
 
Vid sökning i Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KCP) påträffades såväl artiklar som 
böcker om behandling och omhändertagande av traumatiserade patienter. Fokus låg på krisstöd 
vid allvarliga händelser, för att förebygga PTSD. Det fanns få benämningar i databasen som 
fokuserade på psykoterapeuters motöverföring i psykoterapi med tortyröverlevanden och hur 
denna kan förstås. Det fanns flera studier gjorda bland katastrofhjälparbetare som arbetade i 
direkt anslutning till stora olyckshändelser, traumatiska kriser, katastrofer. Det rörde sig då om 
blandade yrkesgrupper som sjukvårdspersonal, psykiater, brandkårspersonal och 
psykoterapeuter. 
 
Danieli (Danieli 1984) genomförde en intervjustudie med 61 psykoterapeuter som arbetade med 
traumatiserande patienter som överlevde förintelsen. De motöverföringsteman som var mest 
framträdande var skuld, vrede, fruktan, avsky, sorg och skam. I studien uttryckte 
psykoterapeuterna att de inte förmådde att härbärgera de starka känslor som uttrycktes i 
terapierna. Känslomässig paralys, beteenden av undvikande karaktär var de försvar som ansågs 
ha utvecklats hos psykoterapeuterna. Den motöverföringsreaktion som var vanligast 
förekommande var vad Danieli kallade för ”bystanders guilt” som enligt hennes översättning 
blir att ”stå vid sidan om skuld” eller ”åskådarskuld”. Dessa terapeuter var mer försiktiga att 
såra patienten och undvek därför att ställa närgångna frågor om traumat, eftersom patienten 
hade lidit så mycket. Andra former av skuldkänslor relaterades till den lyckliga och trygga 
barndom som psykoterapeuterna ansågs ha haft jämfört med exempelvis överlevare från 
förintelsen.  
 
Lansen (Lansen 1993) genomförde en undersökning bland psykoterapeuter som behandlade 
tortyröverlevanden, som varit utsatta för förföljelse. Via det internationella nätverket IRCT i 
Köpenhamn (International Rehabilitation Council for Torture Victims) fick man 25 svar från 
olika centra i världen. Arbetet inriktade sig på tortyroffer och flyktingar. Det framgick att 2,5% 
av psykoterapeuterna hade slutat sitt arbete p.g.a. hög känslomässig belastning. Hos 17 % av 
alla psykoterapeuter vid de olika centren förekom känslomässig trötthet och utmattning, 7,5 % 
av psykoterapeuterna hade utvecklat depression och 7 % somatiska besvär. Slutsatsen var att 
studien bekräftade att vikarierande traumatisering förekommer hos psykoterapeuter som arbetar 
med tortyröverlevanden. 
 
Pearlman & Mac Ian (Pearlman & Ian 1995) undersökte i en kvalitativ studie vikarierande 
traumatisering hos psykoterapeuter och vilka effekter behandlingen fick på traumaterapeuterna. 
188 traumaterapeuter deltog i studien. Traumaterapeuter med en personlig erfarenhet av eget 
trauma visade fler negativa psykologiska effekter i förhållande till dem som saknade egen 
personlig erfarenhet av trauma. De med kortast anställningstid upplevde mest negativa effekter. 
Resultatet visade således att de som hade kort anställningstid eller egen erfarenhet av trauma 
löpte större risk för vikarierande traumatisering. 
 
Wee & Myers (We & Myers 2002) genomförde en uppföljande studie bland ”disaster mental 
health workers” vilka arbetade med de drabbade efter terroristbombningen i Oklahoma City 
1995. I studien deltog 34 psykoterapeuter. 35,5 % av psykoterapeuterna var personligen 
drabbade av bombningen. En förlorade en anhörig, en annan hade en nära anhörig som var 
skadad. Dessa psykoterapeuter visade högre grad av psykiska stressymptom än de övriga. 93,9 
% av psykoterapeuterna hade någon form av stressrelaterat problem efter bombattentatet.  
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67,7 % av psykoterapeuterna visade tecken på PTSD-liknande besvär enligt analysen (”mild to 
serve PTSD”). 
 
Margarian (Margarian 2014) studerade i en kvantitativ studie 29 kinesiska psykoterapeuter, 
varav samtliga hade upplevt en förkroppsligad motöverföring där prevalensen låg på mellan 10 
och 50 procent av deras kliniska arbete. De kroppsliga reaktionerna benämndes som hugg i 
bröstet, nedsatt syn, en känsla av att vilja kräkas, huvudvärk, sömnighet och sexuell 
upphetsning. Flera av dessa psykoterapeuter menade att deras kroppsliga upplevelser var till 
hjälp i den terapeutiska processen. 
 
Kjellenberg, Nilsson, Daukantaite och Cardena (Kjellenberg, Nilsson, Daukantaite och Cardena 
2015) genomförde en kvantitativ studie med 69 deltagare som arbetade vid olika traumacenter 
i Sverige. Patienterna hade överlevt krig och tortyr. Negativa reaktioner som utbrändhet, 
personlighetsförändring, nedsatt förmåga och sekundär traumatisk stress mättes. Forskarna 
mätte dessutom positiva effekter såsom ”Posttraumatic Growth” (PTG). För att mäta PTG 
använde sig forskarna av frågeformuläret Posttraumatic Growth Inventory (Tedeschi & 
Calhoun 1996). Forskarna använde The Professional Quality of Life Scale (Stamm 2009) för 
att mäta sekundär traumatiserad stress (STS). Resultatet visade att psykoterapeuter påverkades 
positivt av sitt arbete (PTG), till exempel genom att utveckla en ökad personlig styrka. Studien 
visar att psykoterapeuterna även påverkades negativt av arbetet (STS), till exempel genom att 
utveckla traumatisk stress. Dessutom visade studien att det fanns en korrelation mellan många 
år i yrket, empatiutmattning och posttraumatic growth (PTG).  
 
Det finns en del kvalitativa studier där psykoterapeuter beskrivit sitt kliniska arbete och hur de 
reflekterade över motöverföringen. I en studie (Mohseni 1998) avhandlas motöverföring, 
överföring och hur psykoterapeuter förstod dessa fenomen. Det framgick en avsaknad av 
överföring alternativt negativ överföring, och rapporterades att det ur överföring-
motöverföringsfältet tvingades fram förändrade referensramar och nya värdeskalor. Bland 
annat upplevdes i motöverföringen ilska, hjälplöshet och subjektets död.  
 
Så här långt kan sägas att tortyr är en grym och förnedrande bestraffning, som orsakar skada 
och sår, och framkallar ett trauma som bryter ner de psykiska representationerna av de inre 
empatiskt hållande objekten, som invaderar patienten. Att leva upp till och bibehålla en hög 
nivå av empatiskt relaterande för att etablera en psykoterapeutisk kontakt tänks vara grunden i 
arbetet. Jag ägnar i uppsatsen ett stort utrymme till motöverföring, eftersom det är ett 
nödvändigt begrepp för mig för att förstå tortyrtraumats följdverkningar i den psykoterapeutiska 
scenen med tortyröverlevanden. Det framgår av tidigare forskning om trauma att det finns en 
begränsad forskning om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med trauma- och 
tortyröverlevanden. Därför uppfattar jag det som angeläget att skriva om ämnet. Av samma skäl 
tycks det vara angeläget att förutsättningslöst utforska problemet.   Forskningen här utgår ifrån 
frågeställningar rörande psykoterapeutens motöverföring och förståelsen av den så som den 
uppträder i forskningsmaterial och inte utifrån någon specifik teori, antaganden eller hypoteser. 
Frågeställningarna har styrt forskningen och intervjumaterialet utgör grunden för resultatet. 
Litteratur i ämnet beaktar den omedvetna kommunikationen som huvudmedel för 
psykoterapeutens arbete uttryckt i överföring-motöverföring. Med detta som bakgrund blir det 
intressant att ta del av hur yrkesverksamma psykoterapeuter beskriver sitt tillvägagångssätt när 
de i behandling möter överlevande från tortyr.  
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Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att belysa psykoterapeutens motöverföring i relation till 
patientens berättelser om tortyr och den mening psykoterapeuten tillskrivit sin upplevelse. 
 
Frågeställning 
 
Den frågeställning som jag undersökt är vad psykoterapeuten i behandlingen känner i mötet 
med patienter som utsatts för tortyr. I uppsatsen undersöks också hur psykoterapeuten förstår 
sin upplevelse i mötet med traumatiserade patienter. 

Metod  
 
Studien har genomförts som en kvalitativ undersökning på fenomenologisk grund, eftersom jag 
bedömt att en kvalitativ studie mest adekvat kunde svara på en sådan här undersökning, där 
psykoterapeutens upplevelse var i centrum. Fenomenologi betyder studier av fenomen (Kvale 
1997). Fenomenologin vill försöka se på det som sker och på vilket sätt det sker, snarare än att 
ge svar på orsak och samband. Den fenomenologiska metoden vill därför försöka förstå 
skeendet utifrån den enskilda individens upplevelse av det skedda, dvs i den här studien 
psykoterapeutens upplevelse i psykoterapier med tortyröverlevanden och hur psykoterapeuten 
förstod sin upplevelse. En kvalitativ ansats som denna är speciellt användbar inom ett område 
där det finns begränsat med tidigare forskning. Valet har varit att genomföra en 
semistrukturerad intervju. Insamlade data var utgångspunkten och analysen utgick ifrån 
tematisk analys. Tematisk analys kan genomföras på flera olika sätt, jag utgick från en induktiv 
analys där teman genererades från insamlade data på det sätt som beskrivs av Braun och Clarke 
(Braun & Clarke 2014). Att låta insamlade data generera teman var ett naturligt val i och med 
att det endast finns begränsad forskning inom ämnet. 
 
Min tidigare erfarenhet från arbete med traumapatienter gjorde det möjligt att kunna analysera 
intervjuerna lättare och att ställa följdfrågor på ett smidigt sätt i intervjuerna. I kvalitativ 
forskning kan forskarens egen erfarenhet och kunskap vara både en tillgång och en svaghet. 
Fördelen är att forskaren enklare kan sätta sig in i det som intervjupersonerna berättar om, men 
den kan också innebära att egna antaganden kan stå i vägen för att upptäcka nya perspektiv, och 
i intervjusituationen eventuellt innebära att forskaren missar att ställa frågor om relevanta 
områden. Efter varje intervju gjorde jag därför en extra granskning av de frågor som ställdes 
och för att se om det var något som potentiellt missades eller skulle kunnat göras annorlunda. I 
en pilotintervju granskades flera sådana frågeställningar. I läsandet och förståelsen av de 
transkriberade intervjuerna kan egna antaganden påverka hur forskaren både läser och tolkar 
det som intervjupersonerna säger. Det var därför ett angeläget förhållningssätt att försöka 
använda den kunskap som jag hade utan att påverka det intervjupersonerna hade velat delge. 
Intervjudeltagare hade ingen information om min erfarenhet eller kunskap inom området. 
Centralt i all forskning är kravet på validitet. Med det menas trovärdighet och tillförlitlighet i 
analysmetoden (Langemar 2018, Braun & Clarke 2014). Analysen av datainsamlingen har 
empiriskt förankrats genom de kvalitativa intervjuerna och har delvis bidragit till generaliserad 
bild av uppsatsens frågeställning och syfte. Eftersom intervjuerna genomförts på tre olika 
traumamottagningar i Sverige har möjligheten till kvalitativ generaliserbarhet ökat. 
Samstämmigheten med andra studier och teorier har ytterligare kvalitetssäkrat kravet på en god 
validitet.  
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Urval, avgränsning och deltagare 
 
Urvalet av intervjupersonerna har gjorts utifrån en önskan om att kunna besvara studiens syfte. 
Enligt Denscombe (Denscombe 2014) är det lämpligt att hitta deltagare som kan ge den bästa 
informationen och som har en erfarenhet som med största sannolikhet ger kvalitativ information 
i det ämne som utforskas. Bryman (Bryman 2018) menar att denna målinriktade strategi är ett 
försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Ett första urvalskriterium 
var att alla deltagare skulle vara leg psykologer. Ytterligare urvalskriterier för deltagandet var 
att de skulle vara leg psykologer och leg psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. 
Ytterligare kriterier var att de skulle ha minst 10 års allmänt klinisk erfarenhet och pågående 
kliniskt arbete med trauma och tortyröverlevanden. För att få bredd och variation, inte minst 
med tanke på att förstärka studiens validitet valde jag att hämta intervjudeltagare från tre olika 
traumamottagningar i Sverige, bilaga (1). 9 legitimerade psykoterapeuter kontaktades av 
undertecknad (förutom en intervjuperson som inte arbetade inom traumamottagningarna men 
som var av intresse utifrån sin kliniska erfarenhet och inom forskning men då denne inte svarade 
på min förfrågan, lämnades denne kliniker därhän). Åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter 
medverkade i studien, varav 3 var män och 5 kvinnor. Psykoterapeuterna var mellan 61–73 år 
och de hade arbetat kliniskt mellan 23–30 år och inom kris och traumaenheterna mellan 4–25 
år. Deras arbete var på deltid. Jag avidentifierade studiens deltagare i presentationen och i 
materialet. Jag använder pronomenet/titeln ”psykoterapeut” för en ökad avidentifiering av 
intervjudeltagarna. (Bryman 2018). 
 
Intervju 
 
Tre traumaenheters enhetschefer fick efter ett inledande telefonsamtal och brev med skriftlig 
information om studien (bilaga 1) en förfrågan om möjlighet att tillfråga leg psykolog, leg 
psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning på sina mottagningar att delta i en aktuell 
forskningsintervju. Kontaktpersonerna valde att skicka brevet vidare till endast 
psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter på arbetsplatsen. Inom ett par veckor enligt 
överenskommelse kontaktades enhetscheferna igen med information om att tid kan bokas. 
Psykoterapeuterna fick ta del av samma skriftliga information som kontaktpersonerna, och 
intervjuerna bokades. Enhetscheferna var angelägna om att vara behjälpliga med att bevara 
anonymitet för de som deltog i forskningen, deras medverkan i intervjun var således inte känd 
av varken enhetscheferna eller av andra inom mottagningarna utan kontakt togs direkt med 
forskaren. Intervjuerna genomfördes på psykoterapeuternas arbetstid och i deras samtalsrum på 
mottagningarna, varje intervju varade mellan 45 - 60 minuter. Intervjuerna spelades in på 
mobiltelefon. En pilotintervju genomfördes först i syftet att pröva frågornas relevans och 
potential. Pilotintervjun gav ett bra gensvar på frågorna och med hänsyn tagen till studiens 
syfte, vilket också kontrollerades med handledaren, kom pilotintervjun också att ingå i studien. 
Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått ifrån de två frågeställningarna. De inleddes 
med att psykoterapeuterna fick muntlig information om studiens bakgrund och syfte samt att 
deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att de digitala inspelningarna skulle sparas 
till dess studien genomförts i sin helhet. Därefter skulle de inspelade intervjuerna förstöras. 
Samtliga intervjuer utgick ifrån en i förväg uppgjord intervjuguide (bilaga 2). 
Intervjudeltagarna fick skriva under ett samtycke (bilaga 3) om att materialet skulle användas i 
forskningssyfte och att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun eller hoppa av om de så 
önskade. Information lämnades även om möjlighet till komplettering av intervjudata inom två 
veckor efter intervjun. Ingen av de intervjuade lämnade någon komplettering. 
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Forskningsetiska aspekter 
 
De forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har tillämpats 
i denna studie. (Allmänna krav på forskning sammanfattas av Vetenskapsrådet 2017): 
 
Informationskrav: Deltagarna i studien har fått information om studiens syfte. Informationen 
skedde både vid förfrågan om deltagandet och i inledning av intervjun. Deltagarna fick även 
information om att materialet från intervjuerna skulle användas i denna examensuppsats. 
Samtyckeskrav: De psykoterapeuter som deltog i intervjun valde att medverka och har haft 
möjlighet att avböja, avbryta eller hoppa av utan några som helst konsekvenser. (Bryman 2018) 
Konfidentialitetskrav: Vad det gäller deltagarens identiteter, var det endast jag som genomförde 
studien, som kände till dessa. Uppgifter om namn, adress och telefonnummer har förvarats på 
ett sådant sätt att ingen annan haft tillgång till dessa. Information som eventuellt skulle kunna 
avslöja vem intervjupersonen var har genomgående tagits bort. Det material som har spelats in 
samt transkriberingarna kommer att raderas när uppsatsen är klar. Nyttjandekravet: Information 
lämnades om att intervjumaterialet endast kommer att användas inom ramen för denna studie 
(se bilaga 1 och 3). 
 
Analys 
 
Den tematiska analysen av de transkriberade intervjuerna har gjorts utifrån den metod som 
beskrivs av Braun & Clarke (Braun & Clarke 2006, 2014). Jag har följt rekommendationen om 
att redan från början skriva ner tankar och idéer om materialet. Jag skrev ner mina tankar efter 
intervjuerna och kopplade i efterhand ihop dem med tidigare intervjuer med avseende på 
skillnader och likheter. Jag fäste mig särskilt vid uttalanden kring psykoterapeutens känslor och 
hur man hanterade sina känslor och vad man tänkte om dem. Jag uppfattade att det verkar finnas 
en process från en initial känsla av t.ex. empati, ångest och skuld till att känslan lägger sig och 
man börjar tänka kring sig själv, patienten och vad som hänt dem emellan. Det fanns tankar om 
att t.ex. en del psykoterapeuter lade mer ansvar på sig själva vid avhopp och ibland 
kompenserade det med extra engagemang. Andra ville inte beröra avhoppet. Jag funderade på 
att alla lät mig veta att avbrott i psykoterapi förekommer ofta och på de som inte ville ge 
konkreta exempel på avhopp och inte ville beröra det närmare, i alla fall inte i samtal med mig 
i denna studie. I en induktiv tematisk analys som denna studie är teman inte bestämda i förväg 
till skillnad ifrån en deduktiv tematisk analys där det finns förutbestämda teman, (Langemar, 
2008). Temat Avbrott var exempelvis något som snarare togs upp av psykoterapeuterna än att 
det var en specifik fråga från min sida. Målet med den tematiska analysen var att utforska 
psykoterapeuternas motöverföring och deras förståelse av sina motöverföringar på ett sätt som 
möjliggör reflektion och resonans hos läsaren av denna studie. Undantaget var dock att syftet 
styrde hur materialet analyserades. Under dataanalysen följde jag de olika stegen i Braun & 
Clarkes (Braun & Clarke 2006, 2014) riktlinjer för tematisk analys:  
 

1. Jag bekantade mig med data. 
2. Jag genererade initiala koder. 
3. Jag letade efter teman. 
4. Jag granskade teman. 
5. Jag definierade och namngav teman. 

 
Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt vartefter datainsamlingen genomfördes. Jag läste 
transkriptionerna några gånger innan kodningsarbetet påbörjades. När jag började koda de 
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transkriberade intervjuerna så letade jag efter svar på eller uttalanden kring mina två 
frågeställningar:  
 

• Vad känner psykoterapeuten i psykoterapin med patienter utsatta för tortyr?  
• Hur förstår psykoterapeuten sin upplevelse? 

 
Några koder kan utläsas av figur I. 
 
Figur I. Koder  
 
 
 
 
 
 
 
 
För varje kod samlade jag alla kodade citat. Totalt hade jag 327 koder och hade valt 180 citat. 
Dessa koder arbetades om till teman där jag hade mina två frågeställningar om motöverföring 
i åtanke. När jag var klar med den första tematiseringen skrev jag alla citat i ett  
Word-dokument. De citat som inte passade in placerades i en separat lista. I takt med att jag 
arbetade med de olika temana har jag gått tillbaka till dokumentet och kopierat citat. Vid ett 
par tillfällen hamnade jag för långt från frågeställningarna och fick backa tillbaka. När det 
gäller hur jag identifierade temana ser jag att jag har rört mig mer semantiskt och explicit än 
att ha ett förhållningssätt baserat på tolkning eller på specifik teori. Den processen ledde till 
att flera teman kunde slås ihop och få slutgiltiga temanamn. Dessa reducerades till nio 
temaområden som slutligen namngavs. I efterhand kan jag känna igen mig i Braun & Clarkes 
(Braun & Clarke 2006, 2014) beskrivning när de hävdar att tematisk analys inte är en linjär 
process, utan det rör sig om en process fram och tillbaka mellan övergripande tankar om 
materialet, genom läsning och citaten från alla intervjuer.  

Resultat 
 
Utifrån undersökningens frågeställningar delades resultatet upp i två övergripande domäner 
”Psykoterapeutens motöverföring” och ”Psykoterapeutens förståelse av sin motöverföring”. 
Kategoriseringen av intervjumaterialet fördelade sig under 9 teman. Flertalet teman har flera 
underteman. Tabell I och tabell II presenterar en översikt för en bättre överblick över de olika 
temana och undertemana. Tabellerna är baserade på frågeställningens två övergripande 
domäner. 
 
Psykoterapeutens motöverföring 
 
1. Empatisk ångest 
2. Maktlöshet  
3. Känslornas olika makt  

 
   
  

Vändpunkten       

Drift 

Självskada 

Tankar Behandling 

 

Förövare 

Ramar 

Ångest 
Skam,
m 

Empati 

Kroppen 

Personlighet 
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 Tabell I: Teman över psykoterapeutens motöverföring 
 

Tema 
 

Undertema 

Empatisk ångest 
 

 

Maktlöshet Förövaren 
Migration 
Döden självmord 

Känslornas olika makt   Fasans makt 
Skam  
Skuld 
Sorg 
Nedstämdhet 

 
Psykoterapeutens förståelse av sin motöverföring 
 
1. Livsdriften. 
2. Överföring: Iscensättning av allvarligt trauma.  
3. Personlighetsorganisation.  
4. Psykoterapi; Förståelse av fasspecifik motöverföring.  
5. Brott; Avbrott, Rambrott.  
6. Framtiden: Psykoterapeutens förändrade livshållning och samhällssyn  
 
Tabell II: Teman över psykoterapeutens förståelse av sin motöverföring 
 

   Tema 
 

   Undertema 

Livsdriften; Det var det som var meningen  
Överföring: Iscensättning av allvarligt trauma 
                  Att ha empati - att lyssna här och nu 

Avsaknad av psykisk representation 
 
Konkordanta, komplementära identifikationer i motöverföring   
Ett professionsdilemma:  
                                  Aggressivitet 
                                  Förövar-Offerroll 
 
Överföringslöst tillstånd – Ett professionsdilemma 

Personlighetsorganisation Psykos 
Psykoterapi; Förståelse av fasspecifik överföring 
 
 

Inledningsfas:  
            Det stumma lidandet - Kroppen- 
            bekräftande intervention 
 
Mellanfasen: 
             Skam och Skuld 
 
Avslutningsfas: 
            Sorgearbete - Hur var det förr? 
            Att hitta ut - Drömmar 
          

Brott Avbrott  
Rambrott 

Framtiden Psykoterapeutens förändrade livs och samhällssyn 
 
Strategier, deltidsarbete, handledning 

 
Psykoterapeutens motöverföring 

Tema 1 Empatisk ångest, tillit, att hålla 
Empatisk ångest 
Samtliga psykoterapeuter beskrev empatin, tilliten och förmågan att kunna härbärgera som en 
central förutsättning i psykoterapin utan vilket inledning samt en utveckling av en 
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psykoterapeutisk relation var uteslutet. Det uppstod en känsla av ångest, så kallad empatisk 
ångest om psykoterapeuten upplevde att hon eller han inte lyckades mobilisera tillräckligt hög 
grad av empati för att kunna vara i kontakt med patienten.  Ordet empati var ett av de orden 
som upprepades mest i alla intervjuer.  

 
”Jag ska vara känslomässigt tillgänglig för honom/henne, mottaglig för de känslor 
som, eller inte känslor som patienten har, det är empati … vad händer om jag inte 
kan det”.  
 

Tillit 
Alla psykoterapeuter lyfte fram avsaknaden av tillit samt vikten av att arbeta med tilliten aktivt 
och medvetet. 
 

”Framförallt att skapa relationer med patienterna, det är kanske det mest centrala, 
…, ja men vad det väcker, det väcker att man knyter an till patienten, i bästa fall en 
ömsesidig anknytning om vad vi vill jobba med här… jag pratar om tilliten, att 
tilliten är nedbruten hos de som varit utsatta för tortyr”. 
 

Att hålla 
Psykoterapeuterna tog genomgående upp vikten av att hålla som nödvändig om en psykoterapi 
skulle inledas och avslutas. 
 

”Jag blir berörd, som att ta hand om ett barn som är försvarslöst, som 
behöver nästan tröstas, en hållande funktion, den väcks till liv … att 
härbärgera ångesten…”. 

 
Tema 2 Maktlöshet 
Maktlöshet är en central motöverföring som återspeglade traumats förlamande kraft på den 
psykoterapeutiska scenen. Maktlöshet inför mötet med traumat och traumapatienten, dess 
följdverkningar väckte frågor om vad som kan göras för att kunna möta patienten. Frågor 
ställdes om hur kan man nå patienten? Och hur kan man hitta ut ur maktlösheten? Dessa frågor 
var ofta kopplade till en känsla av empatisk ångest. En psykoterapeut beskriver det som 
följande: 

”… Alltså maktlösheten är svårare för att den på något vis, hur ska man komma 
vidare ur den? Oro kring den känslan på något vis, att hitta vidare, att hitta 
fortsättningen! Att hittat liksom …. Känslan att man inget kan göra, att få komma 
loss ur den”. 

 
Undertema 2.1 Förövaren 
Maktlöshet då patienten iscensatt i överföringen sitt allvarliga trauma och tilldelade 
psykoterapeuten en förövarroll vilket orsakade psykoterapeuterna en känsla av maktlöshet. De 
ställde sig frågan hur man kan förstå detta och hur man kan förhålla sig till en förövarroll när 
man valt att möta patienterna i en psykoterapeutisk samtalsbehandling. Psykoterapeuterna hade 
svårt att identifiera sig som förövare, vilket i sin tur ofta var kopplat till aggressivitet och 
sexualitet.  
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”Förövaren känns närvarande i rummet, i överföringen, psykoterapeuten blir         
förövaren, torteraren inledningsvis”…  
”Ja det kan vara svårt … svårt att identifiera sig som förövare … identiteten att jag 
inte skulle vara den som utsatte någon annan”. 

 
Undertema 2.2 Migration 
Yttre omständigheter om hur patienten behandlas av svenska myndigheter ifråga om migration 
och asylprocessen uppfattades som försvårande faktorer för om det psykoterapeutiska arbetet 
skulle kunna startas och fortskridas ostört. Detta föranledde vidare ofrivilligt avsteg ifrån 
psykoterapeutiska principer och ramar vilket utmanade psykoterapeuterna i deras 
yrkesutövning. Denna maktlöshet hade samband med psykoterapeuternas rapportering om 
förändrad livshållning och samhällssyn. En psykoterapeut beskriver: 
 

”Patienten fick avslag på avslag och tyckte det var värre än att sitta i fängelse. Han 
hade varit i fängelse flera gånger, svårt torterad men han fick avslag och tyckte att 
hopplösheten var värre, det påverkade mig starkt, ja han gjorde allvarliga 
suicidförsök … det var svårt att upprätthålla, förmedla hopp, terapeutiskt hopp … 
vad kan man göra? ... det är svårt att bedriva bearbetande psykoterapi under 
avslagsprocess”. 
 

Undertema 2.3 Döden, självmord 
Döden och självmord är aktiva inslag i psykoterapin och som var kopplade till en känsla av 
maktlöshet, en ovisshet om psykoterapeuten kommer att kunna träffa sin patient till nästa 
session. Det skapade en motöverföringsreaktion angående hur dessa ömmande suicidala 
processer i psykoterapin skulle kunna hanteras som i sin tur skulle kunna förhindra suicid och 
suicidförsök. Empatisk ångest fungerade som en vägledare i motöverföringen, som en 
utgångspunkt för att söka hitta vägar. En psykoterapeut berättar: 

 
”Jag blev berörd … det han var på väg att göra var i princip att ta livet av sig … 
jag tänkte, ska vi hjälpa honom och tänka klart, om det är möjligt, sedan är beslutet 
alltid hans … och i det känslomässiga tillstånd som han berättade fanns ingenting 
genomtänkt …  jag blev berörd av att han berättade att han hade fru och barn och 
att han var på väg att göra dem faderlösa … om jag kan hjälpa honom och ge oss 
tid att prata”.  

 
Tema 3 Känslornas olika makt, fasans makt, skam, skuld, sorg och nedstämdhet  
Psykoterapeuterna rapporterade en ökning av intensitet i motöverföringar, i känslor som fasa, 
skräck, sorg, skuld, skam, nedstämdhet, tacksamhet etc. jämfört med vad de erfor i annan 
psykoterapi, vilket kunde refereras till såväl traumarelaterade kroppsliga som psykiska 
manifestationer som identifierades i motöverföringen. Fasan uppfattas som grundläggande och 
svår, och skammen som otillgänglig. Nedstämdhet och sorg var vanligt förekommande och 
uppfattades vara kopplad till psykoterapeuternas förändrade livshållning och samhällssyn.  
 

”Ett spektrum av känslor, vanmakt, skuld, förtvivlan och rädsla … kvarvarande 
spår efter många terapier med tortyröverlevanden … jag kan konstatera att jag 
har drabbats av sorgsenhet och nedstämdhet som har mycket att göra med 
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insikten – kanske till och med för mycket insikt – om vad en människa kan utsättas 
för”. 

 
Psykoterapeutens förståelse av sin motöverföring 

Tema 1 Livsdriften, det var det som var meningen  
Flera intervjuade förmedlade att ett viktigt syfte med psykoterapin var att ”livsdriften”, eller 
som en del benämnde som ”det goda”, skulle få möjlighet att ta över, eller också uttryckt med 
andra ord återetablera tilliten till andra människor, samhället och till det sociala livet. Alla 
psykoterapeuter var noga med att framhålla och understödja det för patienten. Det fanns 
patienter som kunde kanalisera livsdriften genom konstnärligt skapande, socialt 
tillfredsställande relationer eller intellektuella verksamheter som forskning och utbildning, men 
det fanns också de som hade svårigheter med detta. Interventionerna i psykoterapin avsåg att 
aktivera, behålla eller skapa en relativt tillfredsställande nivå av att kanalisera livsdriften. 
Empatisk ångest låg ofta till grund för ett sådant arbete. 
 

”Tilliten är nedbruten hos de som varit utsatta för tortyr så det gäller att komma 
ihåg, att försöka i den mån det går … att patienterna kan komma ihåg att de har 
haft det goda någon gång i livet, det man upplevt med mamma, pappa …”. 

Tema 2 Överföring; iscensättning av allvarligt trauma, att ha empati, att lyssna här och nu  
Psykoterapeuternas förståelse nådde sin höjdpunkt då trauman var iscensatt i överföringen. I 
motöverföringen uppfattades empatisk närvaro här och nu vara ingången till patienten. 
Psykoterapeuterna uppfattade det att vara avgörande med en lyssnande, hållande och 
härbärgerande intervention.  En psykoterapeut beskriver: 

 
”det är inte traumahistorien i sig, utan snarare terapeutens vakenhet och 
tolkningar av skiftningar i mentala tillstånd och att hjälpa patienten förstå hur här 
och nu uppfattas ... bekräftelse på patientens mentala tillstånd …, som är särskilt 
angeläget. Att i motöverföringen lyssna till det som inte sägs – till det outtalade 
eller till det omedvetna – till tystnaderna och smärtpunkterna. Att lyssna till 
motöverföringen och att vara hållande är nödvändigt”. 

Undertema 2.1 Avsaknad av psykisk representation 
Utifrån överföring-motöverföring växte en förståelse fram hos psykoterapeuterna att det saknas 
ett psykiskt utrymme, ett övergångsutrymme, att det saknas psykisk representation hos 
patienten. Psykoterapeuterna tänkte åt det psykoterapeutiska paret. En psykoterapeut beskriver 
det så här: 
 

”Överföring av allvarligt trauma kom till uttryck som en brist på psykiskt utrymme 
mellan patienten och mig då patientens förmåga till psykisk representation kunde 
ha brutit samman … patienten kunde … viska, stamma eller att talet kom till uttryck 
i ofullständiga meningar, … dvs. fragmenterat då ett övergångsfenomen ännu 
saknades …”.  
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Undertema 2.2 Konkordanta och komplementära identifikationer i motöverföring - ett 
professionsdilemma  
I terapins mest intensiva fas kom omväxlande konkordanta och komplementära identifikationer 
att uppstå. Aggressivitet i tortyrakten uttryckt i överföringen kunde i psykoterapeutens 
motöverföring förstås på olika sätt. En psykoterapeut beskriver så här: 

 
”Patienten behandlar psykoterapeuten som ett inre projicerat objekt - och 
psykoterapeuten identifierar sig med detta objekt - som att graden till vilken man 
misslyckas med de konkordanta identifikationerna och avvisar dem, så intensifieras 
vissa komplementära identifikationer. Avvisandet av eller tendensen hos en själv 
att avvisa den egna aggressiviteten kan leda till ett avvisande av patientens 
aggressivitet, varmed denna konkordanta identifikation misslyckas … det leder till 
en större komplementär identifikation med patientens avvisande objekt, mot vilken 
hans aggressiva impuls är riktad”. 
  

Förövar - offerrelation  
Förövar-offerdynamiken som kom att aktualiseras i överföring-motöverföring var en av de 
svåraste delarna i psykoterapins mest intensiva skede och var aktuell i alla psykoterapier. Det 
svåra bestod av att uppnå en förståelse och att kunna förmedla det till patienten. En del avbrott 
i psykoterapin var nära förknippade med dessa omständigheter. Vikten av handledning och av 
kollegialt stöd var stort. Tankar om dödsdriften, sadism och sado-masochistiskt inslag är några 
reflektioner som psykoterapeuterna funderade över. En psykoterapeut berättar så här: 

 
”Patienten lider ofta av en fruktansvärd rädsla, depression och ångest, förutom 
Flashbacks - … förövaren känns närvarande i rummet, förövaren i patientens inre 
värld aktualiseras i överföringen - … patienten iscensätter i sitt inre eller utåt i 
handling sitt allvarliga trauma”. 
 

Undertema 2.3 Överföringslöst tillstånd – ett professionsdilemma 
Patienternas överföring präglades ofta av en objektlös överföring. Med objektlös överföring 
menar och antar psykoterapeuterna att patientens inre goda och empatiska objekt har gått 
förlorat under tortyrens terror, traumat har invaderat patienten. Det föranledde funderingar av 
existentiell karaktär hos psykoterapeuterna som de reflekterade över och som utgjorde ett 
professionsdilemma. En psykoterapeut delar med sig så här: 
 

”I psykoterapi med överlevanden kan jag ofta förvånas över hur, säg neutralt de 
beskriver sina bödlar vilket jag skulle kunna formulera som att bödlarna inte ses 
som några signifikanta personer i deras historia utan att vi har här att göra med 
signifikanta omständigheter - eller andra signifikanser som berör den överlevandes 
existentiella och ontologiska värderingar. Denna beskrivning av överföring är 
delvis redan här ett uttryck för en motöverföringsreaktion, att försöka förstå det 
oförståeliga, att acceptera det oacceptabla”. 
 

Tema 3 Personlighetsorganisation  
En del menade att det inte var tortyren i sig utan traumats möte med personlighetsorganisationen 
som var avgörande och de diskuterade vilka konsekvenser tortyrtraumat kunde komma att få 
för patienten. En psykoterapeut berättar: 
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”Personlighetstyp - … en patient sa, jag är tacksam för att träffa dig för om jag 
inte hade gjort det hade jag slagit ihjäl dem (socialtjänstens personal - min 
markering), så kontroll av aggressivitet och reglering av aggressivitet i hans fall är 
ganska centralt och får honom på en neurotisk nivå. Så har jag träffat andra som 
var mer på borderline strukturnivå och där har tortyren förorsakat fruktansvärda 
skador”. 

Undertema 3.1 Psykos 
En del patienter sökte behandling pga. en nära psykosupplevelse, en del kunde få sammanbrott 
under pågående psykoterapi. Reflektionerna handlade dels om strukturen i patientens 
personlighetsorganisation och dels om tortyr kan åstadkomma en splittring inom patientens 
personlighetsstruktur i vuxen ålder och därmed relaterade tankegångar om skillnaden mellan 
barndomstrauma och vuxentrauma. 

 
”Ibland blir patienterna psykotiska och det går inte att göra så mycket åt, det 
kanske går att göra något på lång sikt så att de kan gå i psykoterapi, det är viktigt 
också det”. 
 

Tema 4 Psykoterapi; förståelse av fasspecifik motöverföring 
Undertema 4.1 Inledningsfas, det stumma lidandet, kroppen, bekräftande intervention  
Det ordlösa lidandet är närvarande i psykoterapins inledning och i långa perioder i 
behandlingen.  Att symbolisera detta lidande uppfattades vara en central psykoterapeutisk 
uppgift.  En del benämnde kroppen som primär i psykoterapin, andra det ”ordlösa”, ”det 
stumma”. En del psykoterapeuter tog upp Kleins ide om projektiv identifikation för förståelse 
av det kroppsliga, det ordlösa, det stumma. En psykoterapeut beskriver:  
 

”Utmärkande för arbete med tortyrskadade … är det stumma lidandet, det här 
ordlösa, affektlösa … mycket när det handlar om tortyr … kroppen … det är mer än 
vad känslorna handlar om … det handlar om kroppen som aktiveras på olika sätt”. 
 

Vidare uppfattades att en speglande, hållande, härbärgerande intervention gjorde det möjligt för 
tilliten att växa. Andra interventioner såsom tolkningar kunde göras i en del psykoterapier mot 
slutet av behandlingen. En psykoterapeut berättar följande: 

 
”Det är psykoterapeutens psykiska närvaro och hållande förmåga och senare 
härbärgerande förmåga som är avgörande för att kunna börja bygga upp tilliten i 
överföringen.” 
 

Undertema 4.2 Mellanfas, skam och skuld 
Skam är central i psykoterapins mellanfas. Den kan aktualiseras som skam över vad patienten 
varit utsatt för, skam över sin existens, för vad den har accepterat, för vad den har utsatt sig för, 
skam över sexuell utsatthet. Psykoterapeuterna var noga att inte påskynda en för tidig 
bearbetning av skammen. Skam och skuld över att ha en kunskap de flesta andra inte har, skuld 
över vad man potentiellt kan utsätta andra för eller att man kanske har gjort det, skuld över att 
man har överlevt för det gör inte alla. En psykoterapeut berättar:  

 
”Det är mellanfasen, det är överlevnadsskulden, för de som dog runt om dem i fängelset, 
de självanklagelserna, självförebråelserna som är grunden till det melankoliska 
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tillståndet som skammen att inte ha kunnat rädda sig själv och andra, det är kärnan, att 
komma över det, det kan man säga är mellanfasen”. 

 
Undertema 4.3 Avslutningsfas, sorgearbetet och hur var det förr? 
Avslutningsfasen är en period som tar lång tid, där en del patienter förmår att gå tillbaka till 
sina drömmar, andra inte. En psykoterapeut beskriver det på följande sätt: 
 

”… Men det är först senare i en psykoterapi de här tidiga objekten, den tidiga 
relationen till pappa och mamma … som man kommer in på det som var innan man 
förföljdes, hur såg ut livet då? Vad jag hade för drömmar då … för det är när 
patienterna börjar prata om hur livet var innan, det är då man börjar närma sig 
slutet, sorgearbetet… hur det varit förr …”.  
 

Undertema 4.4 Att hitta ut och drömmar 
Två psykoterapeuter talade om drömmarnas betydelse som ett tydligt tecken på att en 
bearbetning blev möjlig, mardrömmarna minskade, patienterna började drömma istället. Det 
psykoterapeutiska paret ”hittade ut”. Det beskrivs på följande sätt:  
 

”Ibland måste man gå till en annan kollega och skaka av sig … det är inte så ofta 
som det har hänt under alla dessa år att patienten berättar att den drömt, det är ett 
sätt att bearbeta”.  
 

Tema 5 Brott  
Undertema 5.1 Rambrott 
Rambrott i psykoterapierna var ett svårt område för en öppen diskussion, något som en del 
psykoterapeuter var tysta om. En psykoterapeut berättar: 
 

”Jag gjorde något som jag inte brukar göra, jag ringde hem … maktlösheten, 
förtvivlan, man undrar alltid vad det blir med honom, vad det är som händer”. 

 

Undertema 5.2 Avbrott 
Det förekom även avbrott i psykoterapierna. Psykoterapeuterna analyserade olika anledningar 
till avbrotten men tycktes många gånger att helst vilja förhålla sig till dessa med tystnad. Några 
psykoterapeuter menar att det händer ofta:  

 
”Ofta, det händer för att, det händer av många olika anledningar… att misslyckas, 
att inte kunna härda ut är ett”. 
 

Tema 6 Framtiden, psykoterapeutens förändrade livshållning och samhällssyn 
Långtgående och utvidgade motöverföringsreaktioner som psykoterapeutens förändrade 
livshållning och samhällssyn rapporterades, psykoterapeuterna var väl medvetna om dessa. En 
psykoterapeut beskriver så här: 

 
”Jag har drabbats av sorgsenhet och nedstämdhet … ilsken upprördhet över att så 
många förföljare, förföljarsystem går fria … Jag läser nu av verkligheten med 
andra ögon”. 
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Undertema 6.1 Strategier, deltidsarbete, handledning  
Psykoterapeuter planerade att arbeta deltid i psykoterapi med tortyröverlevanden dels för att de 
ansågs det vara ett intensivt och krävande arbete. Handledning och kollegialt stöd betraktades 
som viktiga inslag. 

 
”Jo, ibland måste man gå till en annan kollega eller till handledaren och skaka av 
sig …”. 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion  
 
Föreliggande studie har belyst psykoterapeutens motöverföring och förståelse av den i 
psykoterapi med tortyröverlevanden och den betydelse som psykoterapeuterna lägger i 
motöverföringen. Jag har undersökt följande frågeställningar:  
 

• Vad känner psykoterapeuten i psykoterapin med patienter utsatta för tortyr?  
• Hur förstår psykoterapeuten sin upplevelse? 
 

I bearbetningen av intervjuerna har det växt fram nio teman och underteman och jag kommer i 
en resultatdiskussion att belysa mina reflektioner kring dem. 
  
Det råder enighet hos de intervjuade psykoterapeuterna om hur psykoterapin går till i praktiken 
med tortyröverlevanden, om frågor de ställde sig, dilemman de behövde hantera och svårigheter 
de funderade på. Motöverföringarna var slående gemensamma och det fanns även enighet i 
förståelsen av de egna motöverföringarna. Det tenderade dock att råda en viss tystnad kring 
temat avbrott och rambrott i psykoterapin samt kring temat aggressivitet och sexualitet. Hur 
den dynamiken kommer till uttryck och hanteras var det inte möjligt att föra en öppen dialog 
om. En fråga som flera gånger aktualiserades och som hade koppling till avbrott i psykoterapin 
är att behovet av handledning och kollegialt stöd var stort. 
 
Det huvudsakliga resultatet visar på att empatisk ångest, en motöverföring som är aktuell genom 
större delen av behandlingen och som syftar till att skapa en tillit som inledningsvis saknas i 
behandlingen, var drivkraften för att skapa möjlighet för fortsatt psykoterapeutisk kontakt, och 
kom att fungera som en vägledare eller vägvisare för behandlingsarbetet. 
Motöverföringsreaktioner som fasa, skam, skuld, sorg, nedstämdhet, ångest betecknad som 
empatisk ångest, inre maktlöshet där patienten i överföringen tilldelade terapeuten rollen som 
”förövare” och att hantera det och tillhörande känslor som aggression var återkommande 
reaktioner i det terapeutiska arbetet. Maktlöshet i att hantera dödstankar och självmordstankar 
hos patienten och maktlöshet i yttre omständigheter kopplade till migration och asylprocesser 
var också vanligt förekommande. Dessa inre och yttre omständigheter hade långtidsverkande 
motöverföringskonsekvenser i form av psykoterapeutens förändrade livshållning och syn på 
samhället men de medförde också svårigheter och funderingar kring hur det psykoterapeutiska 
arbetet skulle kunna bedrivas. Zachary Steel, Sarah Mares, Louise Newman, Bijou Blick och 
Michael Dudley diskuterar samma fenomen och svårigheter i ett kapitel betecknad som”The 
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Politics of Asylum and Immigration Detention: Advocacy, Ethics, and the Professional Role of 
the Therapist” i Broken Spirits (2004).  
 
Psykoterapeuterna kände ångest i kontakt med sina patienter när de upplevde att det inte gick 
eller att det var svårt att etablera kontakt med dem. Reflektioner över den egna motöverföringen 
ledde dem fram till att uppfatta empati som helt avgörande för behandlingen. Jag döpte detta 
till empatisk ångest. Med empati menar psykoterapeuterna att vara noggrann i kontakten med 
patienten och att fortsätta vara det så att sinnesstämningen kunde matchas under långa tider om 
än gensvar inte kunde erhållas med en gång. Psykoterapeuterna gjorde det i syfte att etablera en 
psykoterapeutisk överföringsrelation. Avsaknad av tillit kom till uttryck som ett 
”överföringslöst tillstånd”. Relationen mellan tillit och empati diskuteras av Mario Morrone 
(Morrone 2015). Han menar att tortyr berör grunderna för tillit till andra människor och 
drastiskt aktualiserar känslor av hjälplöshet och beroende, betecknad i psykoterapeutens 
motöverföring som ”maktlöshet” och i andra studier som ”hjälplöshet” (Herman 1992, 2015, 
Mohseni 1998). Tortyr riktar sig mot patientens inre objekt och traumat invaderar patienten, 
som Sverre Varvin (Varvin 2006) påpekar, detta betecknade en del av psykoterapeuterna som 
avsaknad av ”psykisk representation” i psykoterapin. 
 
Psykoterapeuterna kände maktlöshet när patientens tankar om döden och självmord under långa 
perioder kom att aktualiseras i behandlingen. Att lyckas med att förhindra självmord var ytterst 
viktigt. Ångest, empatisk ångest, som John P. Wilson (Wilson 1994) också påpekar, var den 
drivande kraften hos psykoterapeuterna för att kunna vara i samspel med patienten i tillräckligt 
hög grad för att kunna förhindra självmord. Inledningsfasens bristande relaterande till 
psykoterapeuten samt den förövarroll som denne tilldelades senare, löpande dödstankar och 
självmordsrisk och motöverföringar som nedstämdhet, sorg, fasa, skuld och skam är centrala 
komponenter i psykoterapi med tortyröverlevanden, till skillnad från andra mer traditionella 
psykoterapier, var psykoterapeuterna noga med att förmedla. De uppfattade att psykoterapin 
ställde extra höga krav på psykoterapeutens empatiska förmåga att leva sig in i patientens 
psykiska tillstånd. 
 
Att i psykoterapin arbeta med offer-förövar-dynamiken i överföring-motöverföringen berör ofta 
aggressivitet och sexualitet, som tidigare aktualiserats i tortyren och senare i psykoterapin. Jag 
uppmärksammade att detta var ett svårt område för reflektion och diskussion. Den begränsade 
intervjutiden var en komplicerande aspekt. En annan problematisk aspekt var att själva 
dynamiken kring aggressivitet och sexualitet var så svår och ibland obegriplig att man betonade 
vikten av handledning. Jag tänker även på att skammen borde vara en bakomliggande faktor. 
Hur ilska, aggressivitet och sexualitet bearbetades hade en betydande roll för och om den 
psykoterapeutiska relationen skulle kunna fortgå, en del avbrott var nära kopplade till dessa 
omständigheter som inkluderade även kroppslig motöverföring, det som hade skett mellan 
förövaren och patienten i tortyren. Sexualitet berördes dock inte mer än påpekandet att det är 
aktuellt i tortyrakten, jag tänker att det är ett dilemma som det behöver samtalas om närmare 
och som denna studie inte på ett tillfredsställande sätt kunde behandla.  
 
Psykoterapeuterna medgav att det ibland förekom rambrott och avbrott i psykoterapin, de 
betonade dock vikten av att i alla avseenden verka för att hålla ramarna och framhöll att det 
ställdes högre krav på psykoterapeutens professionalitet i posttraumatisk psykoterapi än i andra 
psykoterapier som de är vana att bedriva. Som tidigare nämnts var det svårt för 
psykoterapeuterna att beröra ämnet ”avbrott”. Att öppna en arena för diskussion, dialog och 
förståelse av avbrott i psykoterapin är dock viktigt då en del psykoterapeuter i denna studie 
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umgås med tankar om sin professionella självbild som är i konflikt med det som uppfattats vara 
normen. Att medge avbrott och rambrott tycktes vara förknippat med skam eller skamliknande 
känslor och utgjorde därigenom ett professionsdilemma. 
 
Donald Winnicott (Winnicott 1993) diskuterar den psykoanalytiska metoden och tekniken. Han 
lyfter fram vikten av en hållande funktion som grundläggande princip men betonar också vikten 
av att i den psykoanalytiska metoden utifrån motöverföring inta en härbärgerande hållning i 
relation till sköra patienter. Psykoterapeuterna menar att traumapatienter utsatta för tortyr i detta 
avseende kan jämföras med sköra patienter och hänvisar till en hållande, tillitsskapande och 
härbärgerande metod. Syftet är att bidra till att patienten i längden ska kunna vara i kontakt med 
och kanalisera sin livsdrift (Freud 1915, 2008) som förstörts i tortyren. En annan form av 
intervention, inriktad på att tolka, kunde komma till stånd mot slutet av behandling, men inte i 
alla behandlingar.  
 
Psykoterapeuterna reflekterade över personlighetsorganisationens betydelse och över psykos- 
och psykosnära tillstånd då en del patienter sökte psykoterapi i samband med psykotiska-/ 
psykosnära symtom men att sammanbrott också kunde inträffa under pågående behandling med 
anledning av detta. En del intervjuade menar att traumats möte med patientens 
personlighetsstruktur är mer avgörande än att tortyr oberoende kan förorsaka en splittring i 
patientens inre strukturer i vuxen ålder. Denna studie besvarar inte denna frågeställning 
tillfredsställande, men syftet med studien har inte heller varit det. Med Joseph Fernandos 
(Fernando 2012) och Judith Lewis Herman (Herman 1992, 2015) sätt att se på trauma blir 
frågan om hur vi ser på skillnaden mellan barndomstrauma och vuxentrauma. Dessa 
frågeställningar om trauma debatteras fortfarande enligt Terence M. Keane och Frank W. 
Weathers (Keane & Weathers 2008) och utgör ett område för forskning.   
 
Tidigare forskning från Lansen (Lansen 1993) och Hermans (Herman 1992, 2015) har 
tydliggjort att så kallad vikarierande traumatisering förekommer hos psykoterapeuter som 
arbetar med tortyröverlevanden. Lansen rapporterar att 5 % av psykoterapeuterna har slutat sitt 
arbete p.g.a. hög känslomässig belastning. Hos 17 % av psykoterapeuterna vid de olika centren 
finns en känslomässig trötthet och utmattning, 7,5 % av psykoterapeuterna hade utvecklat 
depression och 7 % har utvecklat somatiska besvär. Wee & Myers (Wee & Myers 2002) och 
Pearlman & Mac Ian (Pearlman & Ian 1995) menar att traumaterapeuter med en personlig 
erfarenhet av eget trauma visade fler negativa psykologiska effekter som psykiskt stressymtom 
i motsats till övriga. Även om denna studie inte undersöker denna frågeställning kan de tidigare 
forskningsfynden bekräftas då det finns rapportering om detta i föreliggande material. 
 
John P. Wilson (Wilson 2004) diskuterar traumat sett i relation till det som sker mellan 
psykoterapeuten och patienten i psykoterapin. Han (Wilson 1994, 2004) betecknar ”empatisk 
press”, ”empathic strain” i motöverföring som psykoterapeuterna i denna studie med andra 
termer diskuterat och reflekterat över på ett ingående sätt. Betydelsen av empati och empatisk 
ångest eller om man så vill ”empatisk press” som Wilson (Wilson 1994, 2004) betecknar eller 
”empathic accuracy” enligt Icke (Icke 1997) för det psykoterapeutiska arbetet utgör 
huvudfyndet i denna studie. 
 
Svårigheter att etablera en relation och att skapa tillit rapporterades tydligt av alla 
psykoterapeuter som deltagit i studien. Vad psykoterapeuterna betonar är empatins betydelse 
och funktion. För att kunna inleda en psykoterapi samt fortsätta med den ansågs empati vara det 
viktigaste medlet. Psykoterapeuterna hade i sin motöverföring upplevt svårigheter att ingå i en 
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sådan empatisk relation och detta benämndes som ”subjektets död” i överföringen. Att känna 
empati i relation till det brutala någon annan har varit med om var svårt. Svårigheten att kunna 
identifiera sig med patienten och därmed frågeställningen om empatins betydelse i 
posttraumatisk psykoterapi med tortyröverlevanden är aktuell. Psykoterapeuterna kopplar 
empatins roll till hur tillit skapas, snarare än att hela behandlingen skulle vara byggd på endast 
empatisk hållning. Vad som växer fram utifrån reflektioner och behandlingens resultat skapar i 
sin tur utrymme för reflektioner om empati samt motöverföring som motstånd.  

Metoddiskussion 
 
Studien är en kvalitativ undersökning på fenomenologisk grund (Kvale 1997). Den 
fenomenologiska metoden eftersträvar att förstå skeendet utifrån den enskilde individens 
upplevelse. En kvalitativ studie kan ge ett nyanserat underlag för den här formen av 
undersökning, där psykoterapeutens motöverföring och den egna förståelsen av den är i fokus. 
Enligt Denscombe (Denscombe 2014) har det fenomenologiska synsättet blivit starkt ifrågasatt 
på grund av att den anses ha brist på objektivitet. Forskarens ålder, kön, etnicitet, utbildning, 
yrkesverksamhet har en given plats i studien, detta kan inte undvikas. Det har inneburit att 
subjektiviteten i studien krävt en ständigt medveten prövning. Det har varit viktigt att kunna 
följa intervjuguiden, som godkänts i diskussion och reflektion med handledare, samt att behålla 
en öppen hållning för vad som kom fram i intervjuerna. Då den kvalitativa metoden krävde att 
data väljs ut, har denna studie i resultatdelen flera intervjuutdrag som stöd för resonemang och 
teman. Metoden har varit semistrukturerade intervjuer och induktiv tematisk analys (Braun & 
Clarke 2014). Trots att temana kan verka vara teoridrivna är de snarare induktiva, vilket innebär 
att jag strukturerat data utifrån teman som utarbetats från intervjumaterialet, de var inte 
bestämda i förväg (Langermar 2008). Undantaget har dock varit att syftet styrde hur materialet 
analyserades.  
 
Validitet besvarar frågan om en undersökning mäter/svarar på det som den var tänkt att 
mäta/besvara eller i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. 
Langermar (Langermar 2008) beskriver validitet i kvalitativ metod som kvalité, trovärdighet 
och meningsfullhet. Validitetskriterierna indelas vanligtvis i två delar, dels resultatets 
tillförlitlighet och empiriska förankring i urval, data, analys och dels resultatens meningsfullhet 
och användbarhet. (Langermar, 2008). För att säkra validiteten med avseende på tillförlitlighet 
och empirisk förankring har studiens syfte, urval och intervjumaterial dokumenterats och 
beskrivits så utförligt som möjligt och frågeställningarna har besvarats och redogjorts i 
resultatdelen. Validiteten har ökat genom att intervjuer med personer från tre olika 
traumamottagningar i Sverige har genomförts. När det gäller resultatets meningsfullhet och 
användbarhet, beaktat att studiens ämne tidigare inte har studerats i någon större utsträckning, 
ger detta i sig resultatet en meningsfullhet. När det gäller resultatets användbarhet skulle det 
kunna tjäna som en inspiration att fortsätta studera och fördjupa sig i detta ämne både för 
psykoterapeuter i den kliniska praktiken som för forskare. Eftersom studien bygger på ett litet 
antal begränsade intervjuer så är det svårt att generalisera fyndet till exempelvis andra platser, 
institutioner eller psykoterapeuter i allmänhet. Syftet har inte varit att statistiskt påvisa likhet 
eller skillnader med andra populationer utan att utforska och generera ett material eftersom det 
var ett relativt outforskat område. Eftersom jag arbetat nära datamaterialet utan att tolka det, i 
kombination med en stor mängd citat som använts i resultatdelen, så torde studiens reliabitet 
och validitet ha stärkts. Reliabiteten har hanterats genom att intervjufrågorna ställts efter ett 
konsekvent sätt med flera prövningar och kontroller efter varje intervjutillfälle. Det finns en 
viss generaliserbarhet i studien då resultatet påvisar kvaliteter som bekräftats i tidigare 
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forskning om psykoterapeutens motöverföring (Langemar, 2008). Det är osäkert om denna 
studie kan generaliseras till psykoterapeuter som arbetar med tortyröverlevanden i psykoterapi 
internationellt och det har inte heller varit syftet med denna undersökning. 
 
Begränsningar 
Studien har ett flertal begränsningar och brister som bland annat omfattar ett begränsat antal 
intervjuer. Det saknas också ett flerdimensionellt perspektiv, exempelvis skulle ett samhälleligt, 
politiskt, historiskt eller andra teoretiska perspektiv kunna berika studien. En annan brist rör sig 
om avsaknad av intervjumaterial med patienter som har gått i posttraumatisk psykoterapi och 
hur de upplevt sin psykoterapi, detta skulle kunna berika denna studie. Ett kriterium var att alla 
intervjudeltagare skulle vara leg. psykologer med psykodynamisk inriktning vilket har varit en 
tillgång men också en begränsning för studien. Det var vidare önskvärt med en extern 
validitetskontroll genom att låta alla intervjupersoner läsa resultatet och kommentera det. Alla 
intervjupersoner kontaktades för läsning och kommentarer. Två intervjupersoner som haft 
möjlighet att läsa dokumentet har kommenterat det med att det var intressant och att de ansåg 
känna igen sig i innehållet och hade inga ytterligare kommentarer. En intervjuperson hörde av 
sig långt senare efter att kontakten var tagen och meddelade att den nu hade möjlighet att läsa 
dokumentet och kommenterat att det såg intressant ut. Två personer har avböjt pga. hög 
arbetsbelastning och avsaknad av tid och var endast intresserad av att läsa det slutliga 
dokumentet. Ett par intervjupersoner har under studiens tid bytt arbetsplats eller gått i pension 
men meddelat att de gärna vill läsa uppsatsen i färdig form. Alla intervjupersoner försäkrade 
sig om att kunna få tillgång till det slutgiltiga dokumentet som också kommer att skickas till 
dem. Jag har valt att diskutera kategoriseringen av koderna och indelningen av teman med min 
handledare, för att öka validiteten. Hur stor studiens externa överförbarhet är, är svårt att uttala 
sig om, då syftet har varit att belysa vad de åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter som deltog 
i intervjun har för erfarenheter av motöverföring och belysa deras förståelse av 
motöverföringen. Även mina egna förkunskaper och erfarenheter i ämnet kan ha inverkat på 
studiens objektivitet. 
 
Slutsatser 
Om det är viktigt att betrakta överföring som tidigt grundlagd i å ena sidan psykoterapeutiskt 
och psykoanalytiskt kliniskt arbete och å andra sidan i forskning så är det också viktigt att 
kartlägga motöverföringen och förståelsen av den i alla kliniska sammanhang där psykoterapi 
och psykoanalys bedrivs. Utifrån denna utgångspunkt om överföring och motöverföring i 
relation till trauma- och tortyröverlevanden har denna studie visat att en aktiv empatisk hållning 
krävs som huvudhållning för att psykoterapin ska kunna inledas och fortskrida. Identifieringen 
av empatisk ångest är därför viktig för en framgångsrik posttraumatisk psykoterapi. Studien 
visar att en hållande, härbärgerande och bekräftande intervention uppfattas av erfarna 
behandlare gör det möjligt att kunna fullfölja en posttraumatisk psykoterapi med överlevanden 
från tortyr genom dess olika faser. Denna studie indikerar också att det finns en signifikant risk 
för traumarelaterade symtom hos psykoterapeuter som arbetar med trauma- och 
tortyröverlevanden.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Avbrott i alla mänskliga kontakter och relationer, avbrott i kontakt med vården såsom läkarvård 
och psykoterapi är en realitet för personer som utsatts för tortyr. Vad tänker psykoterapeuter 
idag om avbrott i psykoterapi med överlevande från tortyr i relation till psykoanalytisk teori, 
metod och dess praktik? Detta är frågor som jag vill föreslå för fortsatta studier för kliniskt 
verksamma psykoterapeuter, psykoanalytiker och forskare.
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till Traumacenters/deltagare 

 
Jag heter Nahid Mohseni, är student på Psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning 
vid psykologiska institutionen, SU och är intresserad av att kunna få möjlighet att intervjua 
psykoterapeuter/psykoanalytiker som arbetar i psykoterapi med patienter som varit utsatta för 
tortyr.  
Jag önskar i min studie intervjua åtta leg. psykologer, leg. psykoterapeuter/psykoanalytiker.  
Intervjuerna spelas in och transkriberas av undertecknad, texten anonymiseras. Endast 
undertecknad bearbetar materialet. Handledaren som opponent kan få tillgång till materialet. 
Materialet behandlas strikt konfidentiellt. 
Du kan när som helst avsluta din medverkan i studien, om det så önskas. 
Jag föreslår följande tider för en kort presentation av min studie, för att besvara frågor om 
studien, om anonymitet, om konfidentialitet gällande process, resultat som examination.  
 
Mån, fredagar kl 13.00- 16.00 
 
Jag nås via mail och telefon 
Mail… 
Tel… 
 
Handledare: Per Magnus Johansson 

 Psykoanalytiker 
fil. dr., docent i idé- och lärdomshistoria,  
leg psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi och leg 
psykoterapeut.     

 
 
 
 
Handledare:  Camilla Von Below 
                      Leg psykolog, leg psykoterapeut, fil.dr 
 
 
Med vänlig hälsning 
Nahid Mohseni 
 
  



 
 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide      
      
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du haft legitimation som psykolog? som psykoterapeut?  
 
Din teoretiska och praktiska inriktning, har det varit samma genom åren? 
 
Hur länge har du arbetat med tortyrskadade i psykoterapi? 
 
Ålder? 
Kön? 
 
(Psykoterapeutens upplevelse/motöverföring sett i relation till patientens berättelse i 
psykoterapi om tortyr) 
Vilka känslor väcks i dig i terapin med patienter som varit med om tortyr? 
 
(Psykoterapeutens förståelse av sin motöverföring) 
Vad gör att du känner så, tror du? 
 
(Psykoterapeutens upplevelse/motöverföring sett i relation till patientens berättelse i 
psykoterapi om tortyr) 
Kan du ge ett konkret exempel på när du blev starkt berörd av patientens berättelse om tortyr? 
Vad är svårast i motöverföring med patienter som varit med om tortyr? 
 
(Psykoterapeutens förståelse av sin motöverföring) 
Vad är det som gör just det så svårt? 
Hur skulle du vilja beskriva dina tankar? Om de känslor som väcks i dig vid dessa tillfällen? 
 
 
(Avslutande frågor) 
Något du önskar följa upp innan vi avslutar?  
Andra kommentarer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Bilaga 3 
 
Samtycke 
 
Nahid Mohseni 
Tel… 
Mail… 
 
 
 
Du är intervjuad av undertecknad med anledning av att jag skriver en uppsats på 
psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning. 
Jag behöver hämta ditt medgivande/samtycke till att Du godkänner att jag använder 
intervjumaterialet till min forskning kring vad psykoterapeuter känner i psykoterapi med 
tortyrskadade individer och hur psykoterapeuter förstår sin upplevelse. 
Intervjupersonernas anonymitet försäkras och konfidentialiteten beaktats genom att materialet 
kommer redovisas på ett sätt som skyddar deltagares identitet. Materialet kommer enligt detta, 
att tolkas och endast utvalda citat kommer att redovisas men på ett sätt som att det inte kan 
härledas till någon specifik deltagare. 
Den information som framträder i intervjuerna kommer endast att användas i denna studie och 
inte för andra ändamål. Materialet kommer endast att vara tillgängligt för mig som forskare 
under uppsatsarbetet, vid behov kan handledare som opponent ber få tillgång till materialet. 
Materialet förvaras otillgängligt för obehöriga. 
När uppsatsen är godkänd kommer allt material att raderas/förstöras.  
 
Jag samtycker till att ovanstående forskare använder intervjun som jag deltagit i, i enlighet 
med ovanstående. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Ort och datum     Namn  
 


