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”Att övervinna motstånden är den del av vårt arbete som 
tar mest tid och störst möda i anspråk.” 
 
                                                    Sigmund Freud 
                                                          ur Den Psykoanalytiska Tekniken, S. Skr. IX. 
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Sammanfattning 
 
I föreliggande arbete undersöker jag begreppet negativ terapeutisk reaktion. 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i Karl Abrahams artikel från 1919, En speciell 
form av neurotiskt motstånd mot den analytiska metoden, och fortsätter med en 
granskning av Sigmund Freuds beskrivning av begreppet i Jaget och Detet 1923. Jag  
följer sedan begreppets utveckling i arbeten av Joan Riviere (1936), Melanie Klein 
(1957), Herbert Rosenfeld (1971), Ludvig Igra (1988) och Horacio Etchegoyen 
(1991). 
 
Negativ terapeutisk reaktion är en form av motstånd som visar sig i den terapeutiska 
processen. Den är ett tekniskt begrepp och inget diagnoskriterium. Den tillhör jaget 
och är att betrakta som en jag-strategi som är omedveten till sin natur. Den är att 
betrakta som ett uttryck för destruktiva krafter, som ett derivat av dödsdriften. 
 
De bakomliggande faktorerna kan vara av skilda slag, men det finns gemensamma 
överensstämmande områden. Dessa är omedveten skuld, ett problematiskt förhållande 
till överjaget och ett försvagat libidinöst själv. Den anses vanligast förekommande hos 
patienter med svårare narcissistiska personlighetsstörningar präglade av en 
narcissistisk omnipotent hållning, en manisk attityd och primitiv avund. 
 
Förekomsten av negativ terapeutisk reaktion är en signal om att processen är på väg 
att stanna upp och att det finns problem som behöver avtäckas och analyseras. De 
bakomliggande faktorerna, vilka oftast har en global karaktär i betydelsen att de 
inbegriper hela personligheten samt patientens inställning till terapin som helhet och 
relationen till terapeuten, behöver identifieras. Detta ger då möjliga förklaringar till 
vad som kan tänkas försiggå i patientens inre. Olika vägar att gå i det kliniska arbetet 
berörs. 
 
Den teoretiska genomgången belyses med ett kliniskt exempel.  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning (s.2) 
 
Innehållsförteckning (s.3) 
 
Inledning (s.4) 
 

Syfte och frågeställningar (s.6) 
 
Metod (s.7) 
 

Litteraturgenomgång (s.8) 
 
Begreppet dödsdrift (s.8) 
 
Begreppet motstånd (s.11) 
 
Begreppet negativ terapeutisk reaktion (s.14) 

• Karl Abraham 
• Sigmund Freud 
• Joan Riviere 
• Melanie Klein 
• Herbert Rosenfeld 
• Ludvig Igra 
• Horacio Etchegoyen 

 

Resultat (s.23) 
 
Diskussion (s.30) 
 
Metodiskussion (s.30) 

 
Resultatdiskussion (s.31) 
 
Kliniskt exempel (s.35) 
 
Avslutande ord (s.39) 
 
Referenser (s.41) 
 

 
 
 



 4 

Inledning 
 
I dessa tider när evidensbaserat är modeordet för dagen och psykoterapiforskning 
framför allt handlar om utfall och resultat, vill jag gärna ägna uppmärksamhet åt 
själva processen. 
 
Psykoterapi är ett möte mellan två människor, en terapeut och en ”patient”. Syftet är 
att medvetandegöra sådant som varit obekant, dunkelt och obegripligt. Det är ett 
mödosamt och krävande arbete. Hur angeläget det än känns för patienten är processen 
präglad av motstridiga krafter. En kraft som vill utveckling och förändring och en 
kraft som håller emot, som vill att allt ska förbli vid det gamla. En konservativ kraft 
som verkar följa det gamla talesättet ”man vet vad man har, men inte vad man får”. 
 
En utgångspunkt är att det är grundläggande för den mänskliga naturen att undvika 
psykisk smärta (Freud, 1920). För att slippa uppleva smärta har människan tillgång till 
olika försvarsmekanismer som med grövre mått och medel eller med mera 
sofistikerade och förfinade metoder skyddar psyket. Det är viktigt att understryka 
försvarsmekanismernas adaptiva funktion, de skyddar psyket så att bästa möjliga 
jämvikt uppnås och så att livet kan gå vidare.  
 
En terapi innebär med nödvändighet att avslöja, avtäcka och identifiera känslor och 
konflikter som med försvarsmekanismernas hjälp tidigare undvikits. Därför är en 
terapiprocess förenad med smärta. Önskan om att få slippa kommer till utryck i 
terapiprocessen som motstånd. Det spelar ingen roll hur motiverad en patient än är, 
hur noggrant han eller hon försöker komma varje gång, tänka fritt och vara ärlig och 
öppen – motståndet kommer ändå att dyka upp på scenen. 
 
I terapiprocessen arbetar vi med motstånden. Vi identifierar dem, tolkar uttrycken för 
dem, vi analyserar dem tillsammans med patienten och för varje sådan kamp med ett 
motstånd kan den konstruktiva processen få ny fart. 
 
Ett motstånd som särskilt fångat mitt intresse och min nyfikenhet är ”negativ 
terapeutisk reaktion”. Jag läste om det första gången hos Melanie Klein i Avund och 
tacksamhet från 1957 och blev berörd av det i mitt tycke sorgliga faktum att för en del 
patienter med svårare narcissistisk problematik kan tidig och stark avund omöjliggöra 
att kunna ”ta emot” någonting från terapeuten. Patienten fortsätter att vara 
självförsörjande och utveckling, förändring och förbättring blir en utopi. 
 
Sigmund Freud hade en ganska bestämd uppfattning om att sådana patienter inte var 
möjliga att arbeta med i psykoanalys. Många av hans efterföljare har ändå gjort det 
och nu betraktas varken psykotiskt organiserade eller borderlinestrukturerade personer 
som omöjliga fall för psykoterapi eller psykoanalys. Personlighetsstörningar betraktas 
måhända som svårare att arbeta med än symptomneuroser, men själva 
svårighetsgraden har väckt nyfikenhet och intresse hos många kliniskt verksamma. 
Svårare narcissistisk problematik har kanske placerat sig i en särklass som synnerligen 
svårt att behandla i psykoterapi. 
 
Jag vill undersöka begreppet negativ terapeutisk reaktion för att ta reda på om vi med 
hjälp av det bättre kan förstå den inre världen hos patienter som uppvisar detta 
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motstånd och även de svårigheter som uppkommer i behandlingsarbetet. Min drivkraft 
är ett eget behov av undersökande av fältet möjligheter och begränsningar. Ibland är 
det trots allt så att realiteten sätter stopp; terapier misslyckas, terapier avbryts, en 
destruktiv utveckling går inte att vända. Genom mitt arbete på Viksjö Gård 
Behandlingshem med tonåringar med borderline- och psykosproblematik har jag med 
åren utvecklat en respekt för destruktiva drivkrafters ihärdighet och styrka. Vår 
uppgift som psykoterapeuter är att arbeta med att kunna acceptera detta samtidigt som 
vi ständigt försöker lära oss mer om vad som händer när Eros, de livsbejakande 
krafterna, inte avgår med segern. 
 
Uppsatsen inleds med en presentation av syfte och frågeställningar samt metod. 
Därefter följer själva litteraturgenomgången. Ett inledande avsnitt om Freuds 
driftsteori bildar en referensram för att få en teoretisk förståelse av de destruktiva 
fenomenens ursprung. Det följs av en presentation av begreppet motstånd. Därefter 
sätter jag begreppet negativ terapeutisk reaktion i fokus och går igenom de olika 
teoretikernas bidrag för att därefter, i nästa avsnitt, diskutera resultaten. Så följer en 
diskussionsdel som innehåller mina egna tankar och reflektioner. 
 
Ett kliniskt exempel får belysa narcissistisk personlighetsproblematik och den 
behandlingsprocess som jag dels beskriver utifrån min egen roll som miljöterapeut 
och kontaktperson, dels genom en intervju med individual- terapeuten. Fokus är de 
motstånd som visat sig under behandlingens gång och hur de kommit till uttryck.    
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Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att förstå mer om begreppet motstånd och i synnerhet 
negativ terapeutisk reaktion. Motstånd är en alltid förekommande och naturlig del av 
alla terapiprocesser och det är därför angeläget för psykoterapeuter att vara väl 
bekanta med fenomenet samt att ha redskap för att arbeta med motstånden när de 
dyker upp. 
 
Begreppet negativ terapeutisk reaktion är inte så välkänt och det kan definieras som 
ett av de svåraste uttrycken för motstånd, så till den grad att det kan äventyra hela 
terapiprocessen. 
 
Frågeställningar: 
Får man utifrån den samlade bild som olika teoretiker ger en god förståelse för 
begreppet negativ terapeutisk reaktion? 
 
Beskriver de olika teoretikerna samma fenomen eller är det olika fenomen som 
beskrivs? 
 
Är begreppet användbart för att bättre förstå motstånd och låsta lägen i den 
psykoterapeutiska processen? 
 
Ger de olika teoretikernas beskrivningar ökad förståelse för hur terapeuter skall 
hantera detta motstånd i den kliniska situationen? 
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Metod 
 
Metoden för denna undersökning är en litteraturstudie. Jag kommer att studera hur 
olika författare har beskrivit och analyserat begreppet negativ terapeutisk reaktion.  
 
Urval av litteratur 
Abraham beskriver i en artikel från 1919, A Particular Form of Neurotic Resistance 
Against the Psycho-Analytic Method, en speciell slags motstånd som är ovanligt 
ihärdigt och ett allvarligt hot mot framsteg i det analytiska arbetet. Artikeln har 
inspirerat många kliniker och teoretiker. Freud beskrev begreppet negativ terapeutisk 
reaktion 1923 i Jaget och Detet, men utan hänvisningar till Abrahams artikel. Riviere 
utgår från Freuds begrepp och är mycket inspirerad av Kleins tankar om den 
depressiva positionen när hon beskriver den inre kampen hos patienter med 
personlighetsstörningar i artikeln A contribution to the Analysis of the Negative 
Therapeutic Reaction från 1936. Kleins tankar kring begreppet är hämtade ur Avund 
och Tacksamhet från 1957. Rosenfeld tar sin utgångspunkt i Freuds teori om livs- och 
dödsdrifterna i  artikeln A Clinical Approach to the Psychoanalytic Theory of the Life 
and Death Instincts: An investigation Into the Aggressive Aspects of Narcissism från 
1971. Igra har mycket gemensamt med Rosenfeld i sina teoretiska utgångspunkter och 
utforskar utförligt begreppet negativ terapeutisk reaktion i boken På Liv och Död från 
1988.  Horacio Etchegoyen har ägnat två kapitel åt begreppet i sin bok Fundamentals 
of Psychoanalytic Technique, från 1991. Han gör en historisk genomgång och 
sammanfattar olika teoretikers bidrag. 
 
Det finns flera teoretiker än de jag nu presenterat som beskrivit begreppet, 
Etchegoyen har i sin översikt med ytterligare ett antal. Av hänsyn till omfattningen av 
denna uppsats har jag gjort ett urval, men det kan vara värt att nämna att ingen av dem 
som finns med i Etchegoyens bok lämnat bidrag som motsäger eller kullkastar det 
som jag kommer att lägga fram i den här uppsatsen.  
 
Litteraturgenomgången kommer att belysas med ett kliniskt exempel.  
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Litteraturgenomgång 
 
Begreppet dödsdrift 
I den redaktionella inledningen till Freuds text Bortom Lustprincipen i Samlade 
Skrifter (2003) står det: 
 

Utan att förirra sig alltför mycket i detaljer vid läsningen av denna komplicerade 
text kan man konstatera att själva utgångspunkten för den är upprörande. Den 
strider mot sunt förnuft och vedertagna vetenskapliga slutsatser; människan 
söker inte med självklarhet lycka och njutning, utan har en allmän tendens att 
söka sig till smärta, olycka, destruktivitet, självdestruktivitet och död (S.Skr.IX 
s. 257). 

 
I begynnelsen var lustprincipen 
Det var med en för honom typisk elegans och lätthet som Freud till att börja med slog 
fast att det mänskliga psyket styrs av en enkel princip: strävan efter lust och 
undvikande av olust. Han kallade detta lustprincipen. Sådana exempel på mänskligt 
beteende som altruism, behovsförsakelse, etc. motsade inte lustprincipen, menade 
Freud, utan gick att hänföra till realitetsprincipen. Denna princip har egentligen 
samma mål som lustprincipen, men med hänsyn tagen till realitetens krav och 
begränsningar. Människan gör avvägningar och analyser av tänkbara 
handlingsalternativ och kan tänka i ganska många led vad som bäst gagnar en – i ens 
strävan efter lust. Att följa realitetsprincipen innebär att använda sig av sin förmåga 
att uppskjuta omedelbar behovstillfredsställelse (vilket är något som måste förvärvas 
under utveckling och gradvis mognad). Freud hade, när han började sitt väldiga 
teoribygge, en trygg utgångspunkt i detta. Alla varelser strävar efter lust och undviker 
olust. Lustprincipen, sade Freud, har ett herravälde i själslivet (s.259).  
 
Vad är lust? 
Freud definierade lust som ”att bli kvitt de spänningar som skapas av yttre och inre 
retningar”. Drifterna i Freuds tidiga driftsteori indelades i sexualdrifter (som sörjer för 
artens fortbestånd) och jag- eller självbevarelsedrifter (som sörjer för individens 
överlevnad).  
Freud brottades med att lust verkar vara något mer än själva utsläckandet av 
retningen. Sexuell upphetsning, t.ex., är något lustfyllt i sig. Men det verkar handla 
om kvantitet, säger Freud. En lätt retning kan vara behaglig, men över en viss gräns 
ökar behovet att utsläcka retningen, tills det överskuggar allt annat.  
 
Från en dikotomi till en annan 
Freud funderade över det här med utsläckande av retningar och avspänning. Hela livet 
innebär behov som pockar, man måste på olika sätt anstränga sig för att tillfredsställa 
dem - och så börjar det om igen. Freud funderade över om det finns något tillstånd 
som karaktäriseras av lugn och ro, avsaknad av retningar och total avspänning – något 
som de flesta människor uttrycker som något eftersträvansvärt, något man kan längta 
efter, särskilt i hektiska tider och bråda stunder. 
 
Freud kom fram till att dessa kännetecken inte tillhör livet - men döden. Först då 
utsläcks allt begär, alla behov, all strävan, all lust och allt lidande. Freud antog att det 
i allt organiskt liv kan finnas en inbyggd strävan/rörelse mot ett oorganiskt tillstånd, 
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mot utsläckandet. Att allt levande ständigt rör sig mot sin egen död. Och detta är i 
filosofisk mening onekligen en sanning, kanske den enda oomtvistliga: att vi alla en 
gång ska dö. 
 
I stället för att tänka sig sexualdrifter å ena sidan och självbevarelsedrifter å andra 
sidan, båda med syftet att upprätthålla livet och att växa, utvecklas, bli flera – stå för 
tillväxt och expansion, började Freud nu tänka på drifterna i det mänskliga psyket som 
indelade i livsdrifter (vilka motsvarar precis de ovan nämnda) och dödsdrifter 
(aggressions- och destruktionsdrifter). Dödsdrifternas funktion är nedbrytande, 
destruktiva, söndrande. De skulle alltså utgöra en motsatt kraft och en motsatt riktning 
i förhållande till livsdrifterna. Men, och här blir det intressant; deras syfte är i en 
mening samma som för livsdrifterna, nämligen att befria från spänning. Man skulle 
kunna se det som ett alternativt sätt att hantera olust, eller att uppnå lust – om man så 
vill. 
 
Jag vet inte om Freud studerade buddhism, men det ligger ju nära till hands att börja 
tänka på buddhismens grundläggande tankar om att livet är lidande och att vägen till 
upplysning och lycka ligger i att bli herre över begären och behoven – att lära sig sätta 
sig över dem. På detta sätt fjärmar man sig allt mer från jordelivet, når en närhet med 
Gud, blir upplyst och kan till sist nå Nirvana – ett upphöjt tillstånd där man är fri. 
 
Barbara Low (1920) myntade begreppet Nirvanaprincipen och Freud tog det till sig 
när han utvecklade sina tankar om livsdrifter och dödsdrifter. 
 
Bortom lustprincipen 
Freud hade länge irriterat sig på att lustprincipen, hans eleganta teori om driftslivet 
och mänskligt fungerande, inte förklarade allt. Där fanns masochismen som fenomen. 
Det är till synes obegripligt hur det kan vara lustfyllt (i sexuell mening) att tillfogas 
smärta? Eller, i moralisk mening, att njuta av att vara ett offer, en martyr? Där fanns 
upprepningstvånget. Hur förklarar man att människor upprepar situationer som de vet 
kommer att innehålla smärtsamma känslor? Där fanns de nattliga drömmarna med 
obehagligt innehåll och som inte gick att tolka som önskeuppfyllande – drömmar med 
bestraffningsinnehåll t.ex. Och slutligen de traumatiska drömmarna och även 
flashbacks – som visar det skräckfyllda scenario en traumatiserad person utsatts för 
om och om igen. 
 
Det fanns ingen återvändo. Här ges destruktiviteten tillträde till den psykiska scenen 
och ett erkännande som en kraft som, enligt Freud, har sitt ursprung i dödsdriften. 
 
Nirvanaprincipen kan sägas vara den andra sidan av samma mynt –  
spänningsreduktion genom att bli kvitt inre och yttre retningar, men genom 
destruktiva handlingar – riktade utåt mot objekt i yttervärlden (som aggressiva 
impulser), men även inåt mot den egna personen (som destruktiva impulser). Och, för 
att ytterligare komplicera det hela, kan aggressivitet som riktats mot ett objekt i 
yttervärlden på nytt introjiceras och således ”spä på” destruktivitet inom det egna 
psyket. 
 

I never promised you a rose garden 
Freuds tankar om dödsdrifterna är fortfarande kontroversiella. Det finns många 
teoretiker som värjer sig mot tanken på en medfödd, biologiskt given destruktivitet. 
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Trots att vi ser dagliga exempel på destruktivt handlande runt om i världen, både hos 
enskilda människor och i grupper, vill många se destruktivt handlande som reaktivt, 
som en reaktion på frustrationer. Följer man den tanken några steg vidare innebär det 
att om frustrationerna hålls på en rimlig nivå skulle det aldrig behöva spilla över och 
gå så långt som till destruktivt agerande. Då kan man tänka att människan i grunden är 
god och att alla barn är oskyldiga och att det onda finns hos ”någon annan” eller 
”någon annanstans”. Men om sanningen är att vi alla föds med båda tendenserna i 
högsta grad verksamma inom oss, tendensen att vara god, älska och göra gott och 
tendensen att förstöra, bryta ner, handla destruktivt – då bränner det till. Då finns 
destruktiviteten mitt ibland oss. 
 
Men störst av allt är kärleken 
Livsdriften och dödsdriften existerar inte sida vid sida. De är sammanflätade, 
ihoptvinnade, fusionerade. Freud skrev att man förmodligen aldrig kan iaktta uttryck 
för dödsdrifterna renodlade. Dödsdrifterna har ingen egen libido, psykisk energi. De 
är ”stumma”. Endast genom att fusioneras med livsdrifterna kan de komma till 
uttryck. Och de behövs. En sexualitet utan inslag av aggressivitet (bemäktigande, vilja 
till makt) skulle ha svårt att ”komma i mål”, så att säga.  
 
Här känner man igen Kleins tankar om betydelsen av fusion, att ont och gott inte 
längre hålls åtskilda, efter att den depressiva positionen uppnåtts. Omsorgen om 
objektet, tacksamheten, önskan om gottgörelse – alla utövar de då ett skydd mot 
utnyttjande, hänsynslöshet och exploatering (Klein, 1937). 
 
Några ord om driftsteori 
Klein har kommit att betraktas som objektrelationsteorins grundare, eller moder. I 
våra dagar är objektrelationsteori och anknytningsteori i fokus för intresset inom den 
psykodynamiska teoriutvecklingen. Vi ser till relationen och dess betydelse och inte 
så mycket till individernas intrapsykiska driftsliv, vilket ibland betraktas som lite 
passé eller gammaldags. Men det är viktigt att komma ihåg att Klein anslöt sig till 
Freuds driftsteori. Hennes teoretiska bidrag har gett oss insikt i och förståelse av det 
tidiga samspelet mellan barnet och modern (eller, för att använda ett utryck från 
anknytningsteorin, ”omsorgspersonen”), men hon bygger sin teori på den 
grundläggande uppfattningen att livsdrifterna och dödsdrifterna utövar sin verkan från 
livets början. Freud, å sin sida, laborerade med begrepp som ”imago”, inre omedvetna 
bilder eller representationer som utgör byggstenar t.ex. i överjag och jagideal. (Freud, 
1924). Dessa verkar överensstämma med det som Klein sedan utvecklade på ett 
omfattande och grundligt sätt och som hon kallade inre objekt. Från livets början 
delade i onda och goda sådana, efter en omfattande mognadsprocess och psykiskt 
arbete fusionerade i ”hela” objektrepresentationer med varierande innehåll. 
 
Frågan om driftsliv är fortsatt intressant. Även bortom anknytning och 
objektrelationer och samspel och överföring - motöverföring ställer vi oss frågor när 
vi konfronteras med överraskande och obegripliga uttryck för mänskligt handlande: 
Vad drev den här individen? Vilka drivkrafter kan ha legat bakom? Inte minst uttryck 
för destruktivitet och självdestruktivitet engagerar oss. Varför? Hur kommer det sig? 
Varför verkar det stundom som om det är så svårt att vara konstruktiv, att välja det 
rätta/sanna/goda? 
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Psykoterapi och realitetens begränsningar 
Psykoterapi är ett sätt att bearbeta svåra uppväxtförhållanden, traumatiska minnen och 
omedvetna konflikter. Alla vi som arbetar med det har förmodligen på något sätt ett 
eget inre intresse av att vara till hjälp, förbättra förutsättningar, vara delaktiga i ett 
reparationsarbete. Dessa motiv och drivkrafter kan vara dunkla men utgör samtidigt 
vårt bränsle, det som ger oss engagemanget och passionen för yrket. Med åren och 
med stigande erfarenhet utvecklas hos många av oss en ödmjukhet inför realitetens 
begränsningar; terapier lyckas inte alltid. Begränsningarna kan ligga hos oss själva 
men också i problematikens natur. Därmed kommer vi in på ämnet för uppsatsen, 
motstånd i terapiprocesser och det särskilt besvärliga motståndet negativ terapeutisk 
reaktion.    

 
 
Begreppet motstånd 
Motstånd är en naturlig del av alla terapeutiska (i betydelsen medvetandegörande) 
processer. Det beror på att det i det mänskliga psyket finns ett avvärjande som 
fungerar reflexmässigt. Syftet är att skydda sig mot psykisk smärta. Sådan smärta kan 
vara att minnas bortträngt material eller att kännas vid omedvetna impulser som inte 
går att acceptera i förhållande till jagideal/överjag. Att vilja undvika det som känns 
svårt är något mänskligt och den tendensen finns både hos patient och terapeut.  
 
Motstånd kan komma till uttryck genom att processen tappar fart och stagnerar. 
Patienten får svårare att tänka fritt eller att över huvud taget komma med material. Det 
kan visa sig i konsekvent undvikande av vissa områden, så att patienten då genast 
byter samtalsämne. Det kan också visa sig i aktiva handlingar som att komma för sent, 
glömma terapitimmar osv. Patienten kan börja fundera på om terapi verkligen är rätt 
sätt att komma till rätta med problemen, få idéer om att en annan slags terapi kanske 
vore bättre, eller umgås med planer på att helt enkelt sluta. 
 
Freud menade att när en produkt av det aktiva omedvetna genom ansträngning (en 
beredskap hos patienten, en tolkning från analytikern) är på väg att göras medveten, 
då erhålls ”de mest otvetydiga tecken på vad vi kallar motstånd” (S.Skr. IX s.69). 
 
Motstånd och försvarsmekanismer 
Freud ägnade sig aldrig åt några utförliga beskrivningar av de olika 
försvarsmekanismerna, det överlät han åt sin dotter Anna Freud som beskriver dessa i 
Jaget och dess försvarsmekanismer från 1936. Freud själv använder begreppen 
motstånd och försvar synonymt. Han använder också ett ord som Stratchey översatte 
med repulsion (svensk övers. tillbakadrivande, avvärjande) (Freud, 1912). Freud är 
utan tvekan mest upptagen av att beskriva och begripliggöra den driftsekonomiska 
dynamiken. En driftsimpuls, tänker han sig, är laddad med psykisk energi. Om den 
trängs bort till det omedvetna krävs det psykisk energi även för själva 
bortträngningen. Och inte nog med det, sedan aktiveras motladdningar varje gång 
driftsimpulsen är på väg att nå medvetandet eller omsättas i handling. Jag uppfattar 
det så att motladdningarna är liktydiga med försvarsmekanismerna, eller åtminstone 
att begreppet ringar in den psykiska energi som försvarsmekanismerna behöver för att 
fungera. 
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         Till följd av att driften är kontinuerlig till sin natur måste sålunda jaget 
säkerställa sin försvarsaktivitet genom ett ständigt uppbåd. Det är denna aktivitet 
till skydd för bortträngningen som vi i det terapeutiska arbetet möter som 
motstånd (S.Skr. VII s.218). 

 
Motståndet förutsätter existensen av motladdning. Till exempel reaktionsbildning som 
också ger en jagförändring. Detta kan iakttas i fallet med tvångsneuros då en 
bortträngd driftinriktning ersätts med sin motsats; medlidande, samvetsgrannhet, 
renlighet. Motladdningarna/försvarsmekanismerna tillhör alltså jaget. De tillhör jaget, 
men de kan mycket väl vara omedvetna.Även motstånden tillhör jaget. Bo Sigrell 
(2000) definierar motstånd som ”de organiserade lösningar eller strategier som 
patienten utformat under sin utveckling i syfte att skydda sig mot överväldigande och 
hotande affektiva upplevelser”.  
 
Omedvetet och medvetet 

Innehållet i en del av det omedvetna, det vill säga det ”bortträngda”, gör över 
huvud taget inget motstånd mot kurens ansträngningar, det eftersträvar ju självt 
inget annat än att i kamp mot det tryck som tynger det nå fram till medvetandet 
eller urladdning genom den reala handlingen. Motståndet under kuren utgår från 
de högre skikt och system i själslivet, som tidigare genomförde bortträngningen 
(S.Skr. IX s.268). 
 

Eftersom motstånden och även motiven för dem är omedvetna blir det klargörande, 
menar Freud, att i detta sammanhang inte se det omedvetna och det medvetna som ett 
motsatspar utan istället det sammanhängande jaget och det bortträngda. Mycket hos 
jaget är säkerligen självt omedvetet, säger Freud, i synnerhet det som man kan kalla 
jagets kärna.  
 
I början av ett psykoterapeutiskt arbete har vi alltså en situation som Freud beskriver 
på ett levande och dynamiskt sätt: 
 

Det råder inget tvivel om att det medvetna och förmedvetna jagets motstånd står 
i lustprincipens tjänst, det vill ju bespara sig den olust som skulle framkallas om 
det bortträngda frigjordes, och vi bemödar oss om att utverka tillåtelse för sådan 
olust under åberopande av realitetsprincipen (S.Skr IX s. 269). 

 
Under analysen konfronteras jaget med det som bortträngningen avlägsnat, och 
det blir då analysens uppgift att upphäva de motstånd mot att ägna sig åt det 
bortträngda som jaget ger uttryck för. Analysandens associationer misslyckas 
när de ska närma sig det bortträngda. Vi säger då till honom att han behärskas av 
ett motstånd, men det vet han inte om, och även om han utifrån sina olustkänslor 
skulle kunna gissa sig till att ett motstånd nu är verksamt i honom, så har han 
inget namn för det (S.Skr. IX s.314).  
 
Vi inser att det omedvetna inte sammanfaller med det bortträngda; det är fortsatt 
riktigt att allt som är bortträngt är omedvetet, men allt som är omedvetet är inte 
bortträngt. Även en del av jaget, Gud vet hur viktig, kan vara omedveten, är 
säkerligen omedveten (S.Skr IX s.314). 
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Här syftar Freud på motstånden. Han argumenterar att de inte kan hänföras till 
kategorin förmedvetet, för då skulle de inte kunna aktiveras utan att bli medvetna och 
det skulle heller inte vara förenat med en sådan ansträngning att medvetandegöra dem. 
 
Motståndets källor 
Vi har alltså kunnat konstatera att motstånd är en naturlig och oundviklig del av varje 
psykoterapi. Freuds tankegångar om motstånd som beskrivits ovan är framför allt 
hämtade ur Bortom Lustprincipen från 1920. Han hade alltså ännu inte beskrivit den 
negativa terapeutiska reaktionen, det gjorde han 1923, i Jaget och Detet. 1926 
vidareutvecklade Freud sina tankar om motståndets ursprung i Hämning, Symptom 
och Ångest. Tidigare hade han arbetshypotesen att motståndet utgår från jaget: 
 

Det motstånd som måste övervinnas i terapiprocessen erbjuds av jaget, som 
håller fast vid sina motladdningar. Jaget har svårt att rikta sin uppmärksamhet 
mot varseblivningar och föreställningar som det dittills haft som regel att 
undvika eller att som sina egna erkänna impulser som står i fullständig motsats 
till dem som det är förtroget med som sina egna (1926, s.220). 

 
 Nu arbetar han med en mer komplicerad bild: 
 

En fördjupad undersökning av de olika slag av motstånd som möter oss i 
analysen visar att vi har att bekämpa inte mindre än fem slag av motstånd. Dessa 
stammar från tre håll, från jaget, från detet och från överjaget. Jaget är källan för 
tre former med olikartad dynamik. 
1. Bortträngningsmotståndet  
2. Överföringsmotståndet (överföringen väcker en bortträngning till liv) 
3. Motstånd mot att ge upp sjukdomsvinsten. Detta motstånd har sin grund i en 
ovilja att avstå från någon tillfredsställelse eller lättnad. 
4. Detets motstånd. När jagmotståndet upphävts, återstår att övervinna 
upprepningstvångets makt – den dragningskraft som de omedvetna förebilderna 
utövar på den bortträngda driftsprocessen. 
5. Överjagets motstånd. Det tycks stamma från skuldmedvetandet eller 
straffbehovet; det motsätter sig varje framsteg och därmed också tillfrisknande 
till följd av analysen (S.Skr. VII s. 221). 

 
Det är detta 5:e motstånd som Freud kallar ”negativ terapeutisk reaktion”. Eftersom 
ämnet för denna uppsats är den negativa terapeutiska reaktionen kan jag av hänsyn till 
omfattningen inte gå in närmare på de övriga källorna till motstånd som Freud 
skissade. Trots att ett motstånd med sin källa i detet onekligen väcker min nyfikenhet. 
Jag ska nöja mig med att peka på att Freud här nämner upprepningstvånget som han 
tillskriver detets motstånd. Upprepningstvånget ställde till det för Freud. Det har 
verkligen ingenting med lustprincipen att göra. Mycket smärta och vånda iscensätts, 
gång på gång. Varför? ”Vi kommer att finna mod”, skriver Freud, ”att anta att det 
verkligen finns ett upprepningstvång i själslivet som sätter sig över lustprincipen”. 
Här ser vi den resonansbotten mot vilken Freud utvecklade teorin om livs- och 
dödsdrifterna som vi stiftade bekantskap med i föregående avsnitt.   
 
Till sist, när det gäller motståndets källor, anför Freud att det i detta sammanhang 
uppstår en förskjutning av allianser och lojaliteter i det psykoterapeutiska arbetet. 
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Terapeuten har ju normalt en arbetsallians med jaget och det omedvetna har rollen av 
en motpart (S. Skr. IX s. 428). 
 
Motstånd i det psykoterapeutiska arbetet 

Jaget skyddar sig mot intrång av oönskade element från det omedvetna och 
bortträngda detet genom motladdningar, som måste vara intakta för att jaget ska 
fungera normalt.…Denna defensiva tendens är emellertid inte på något sätt 
förenlig med vår behandlings syften. Tvärtom vill vi att jaget, som blivit djärvt 
genom vissheten om vår hjälp, vågar sig på ett angrepp för att återerövra det 
förlorade. Här blir vi nu varse styrkan i dessa motladdningar i form av motstånd 
mot vårt arbete…Detta motstånd, som håller i sig under hela behandlingen och 
förnyas vid varje ny etapp i arbetet, kallar vi, inte helt korrekt, 
bortträngningsmotståndet. Vi ska finna att det inte är det enda motstånd vi ställs 
inför (S.Skr. IX s. 428). 

 
Dynamiken i den psykoterapeutiska processen 
Krafter som verkar FÖR: 

Från patientens sida verkar några rationella moment till vår förmån, som det av 
hans lidande motiverade behovet att bli frisk och det intellektuella intresse för 
psykoanalysens läror och avslöjanden vi kunnat väcka hos honom; men med 
långt starkare kraft verkar den positiva överföring med vilken han kommer oss 
till mötes (S.Skr IX s.431). 

Krafter som verkar MOT: 
Å andra sidan kämpar mot oss den negativa överföringen, jagets 
bortträngningsmotstånd, dvs.dess olust att utsätta sig för det tunga arbete som 
ålagts det, jämte skuldkänslan som härrör ur förhållandet till överjaget och 
sjukdomsbehovet som har sin grund i djupgående förändringar i driftekonomin 
(S.Skr IX s. 431).  

 
 

Begreppet negativ terapeutisk reaktion 
Jag kommer i det följande att gå igenom de olika teoretiker jag valt för den här 
uppsatsens syften och som intresserat sig för ämnesområdet. Syftet är att försöka 
fånga in essensen i deras tänkande och de slutsatser de dragit. Tonvikten kan ligga 
olika vad gäller begreppet som sådant, bakomliggande faktorer och hur man kan 
hantera detta motstånd när det visar sig i mötet med en patient. 
 
Abraham skrev 1919 sin artikel A Particular Form of Neurotic Resistance Against 
the Psycho-Analytic Method. Abraham arbetade med psykotiskt strukturerade 
narcissistiska patienter och uppmärksammade vanligt förekommande dold negativ 
överföring hos dem. Han undersökte ursprunget till de destruktiva impulser som kom 
till uttryck (i överföringen) i det kliniska arbetet med dessa patienter. 
 
Abraham beskriver ett speciellt förhållningssätt, en attityd som han stött på hos dessa 
patienter och som orsakat svåra problem. Abraham såg hos dem en framträdande 
narcissism och han underströk den fientlighet och det nedvärderande som doldes 
bakom en synbar vilja att samarbeta. Den narcissistiska attityden framträder allt mer i 
överföringen och dessa patienter nedvärderar och förringar terapeuten. De vänder på 
förhållandena och byter position med terapeuten för att visa sin överlägsenhet. 
Abraham underströk att avund var ett starkt verksamt element hos dessa patienter – på 
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detta sätt kopplade han samman, kliniskt och teoretiskt, narcissism och aggression. En 
senare teoretiker, Rosenfeld (1971), skriver att det är intressant att notera att Abraham 
aldrig gjorde något försök att koppla sina slutsatser till Freuds teori om livs- och 
dödsdrifterna. 
  
Abraham beskriver sådana analyser som långdragna och resultatlösa. Inte i något fall 
uppnåddes fullständigt botande av neurosen. Den svåra graden av negativ terapeutisk 
reaktion hos dessa patienter visar sig som: 
 
-en kronisk, inte bara tillfällig, oförmåga att associera fritt genom att de upprätthåller 
ett jämnt flöde av omsorgsfullt utvalt och arrangerat material avsett att förleda 
terapeuten så att det förefaller ”fritt” till sin kvalitet 
-de tillstår bara goda aspekter av sig själva 
-de är mycket känsliga och blir lätt kränkta 
-de accepterar ingenting nytt, ingenting som de inte redan har sagt själva 
-gör om analysen till en lustfylld situation 
-utvecklar ingen äkta positiv överföring 
-konkurrerar ut analytikern från hans position och hävdar att de gör hans jobb bättre 
själva 
 
Under en mask av artig vänlighet och rationalitet är dessa patienter elaka, 
självtillräckliga och fientliga. Abraham kopplar alla dessa drag till anal omnipotens 
och han understryker särskilt deras mask av tillmötesgående, vilket skiljer denna typ 
av motstånd från en öppen negativ överföring och gör att den är svårare att hantera än 
den senare. ”Dessa patienter”, säger Abraham, ”blundar för det faktum att målet med 
behandlingen är att bli frisk” (1919), (min översättning). 
 
Freud hade ett brinnande intresse för att utveckla metapsykologin, men kopplade hela 
tiden sitt kliniska arbete till teorierna och var inte främmande för att ifrågasätta och 
revidera när nya fynd från hans arbete med patienter inte kunde förstås med hjälp av 
befintliga teorier. Hans tankar om den negativa terapeutiska reaktionen hade sin 
upprinnelse i kliniska iakttagelser:  
 

Det finns personer som uppför sig mycket besynnerligt under det analytiska 
arbetet. Om man inger dem hopp och visar att man är nöjd med hur 
behandlingen fortskrider, förefaller de otillfredsställda och deras hälsotillstånd 
försämras regelbundet. I början uppfattar man det som trots och som ett försök 
att visa läkaren sin överlägsenhet. Senare kommer man fram till en mer 
djupgående och mer rättmätig uppfattning. Man blir inte bara övertygad om att 
dessa personer inte står ut med beröm eller uppskattning, utan också om att de 
reagerar på fel sätt på framstegen under kuren. Varje dellösning, som borde 
resultera i en förbättring av symptomen eller i att dessa stundtals försvann, och 
som också har denna verkan hos andra, ökar tillfälligt dessa personers lidande, 
de blir sämre av behandlingen i stället för bättre. De uppvisar en så kallad 
negativ terapeutisk reaktion (1923, s.339). 

 
Freud fortsätter: 
 

Det råder inget tvivel om att det finns något inom dem som motsätter sig ett 
tillfrisknande, att de fruktar det annalkande tillfrisknandet som om det vore 
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farligt. Man säger att det hos dessa personer inte är viljan att bli frisk utan 
behovet att vara sjuk som har övertaget (1923, s.339). 
  

Freud fortsätter med att beskriva att om man analyserar detta motstånd på vanligt sätt 
och går igenom sådana hinder som narcissistisk otillgänglighet, en negativ inställning 
till läkaren och en fastlåsning vid sjukdomsvinsten så återstår ändå det starkaste 
hindret: 
 

Till sist inser man att det handlar om en så kallad ”moralisk” faktor, om en 
skuldkänsla, som finner tillfredsställelse i sjukdomen och inte vill avstå från 
lidandet som ett straff. Vi kan slutgiltigt hålla fast vid detta föga trösterika 
klargörande. Men denna skuldkänsla är stum för den sjuke, den säger honom 
inte att han är skyldig, han känner sig inte skyldig utan sjuk. Denna skuldkänsla 
yttrar sig endast som ett motstånd mot att bli frisk som med svårigheter låter sig 
reduceras. Det är också särskilt svårt att övertyga den sjuke om detta hans motiv 
för att inte tillfriskna, han framhärdar i den mer närliggande förklaringen att den 
analytiska kuren inte är rätt sätt att hjälpa honom (1923, s.340). 

 
I ”Masochismens Ekonomiska Problem” (1924) byter Freud ståndpunkt. Från att 
tidigare ha sett masochismen som ett sekundärt fenomen med ursprung i sadismen; 
när sadismen vänds mot det egna jaget blir personen masochistisk – antar Freud nu en 
primär masochism. Vi befinner oss nu definitivt ”bortom lustprincipen”. Det 
masochistiska jaget strävar inte efter lust, utan efter bestraffning. Det kommer sedan 
att ingå en ohelig allians med det stränga och sadistiska överjaget. Överjagsattackerna 
lindrar skuldkänslan och lidandet måste upprätthållas för att balansen ska bevaras: 
”Tillfredsställandet av denna omedvetna skuldkänsla är den kanske mäktigaste posten 
i den i regel sammansatta sjukdomsvinsten” (1924, s.364). 
 
Freud antog tre olika former av masochism; den erogena (som en villkorlighet hos den 
sexuella excitationen), den feminina (som ett uttryck för den feminina naturen) och 
den moraliska (som en norm för beteendet) (Freud, 1924). Det är den moraliska 
masochismen som motsvarar beskrivningen ovan. 
 
Masochismen har sitt ursprung i dödsdriften, eller rättare sagt i en misslyckad fusion 
mellan livsdrifter och dödsdrifter. Livsdriften har inte segrat och resultatet bli ett 
masochistiskt förhållningssätt. Freud säger att denna extrema, otvivelaktigt 
patologiska form av masochism visar upp sig i förekomsten av den negativa 
terapeutiska reaktionen. 
 

Den moraliska masochismens farlighet härrör ur det faktum att den stammar 
från dödsdriften och svarar mot den andel därav som undgått att vändas utåt som 
destruktionsdrift. Men då den å andra sidan har innebörden av en erotisk 
komponent, kan inte heller en individs självförstörelse äga rum utan libidinös 
tillfredsställelse (1924, s.368). 

 
Riviere 

Riviere tar sin utgångspunkt i att begreppet negativ terapeutisk reaktion sedan Freud 
myntade det kommit att betraktas som ett tillstånd som inte är åtkomligt för analys 
och att begreppet används ekvivalent med icke-analyserbar, som en beskrivning av 
”hopplösa fall”. Hon skriver att detta väckte hennes nyfikenhet och intresse därför att 
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hon hade svårt att förstå varför en klinisk manifestation skulle vara mindre möjlig att 
analysera än en annan. När hon återvände till Freuds texter fann hon att han uttryckte 
sig betydligt mera försiktigt. Han skriver, säger Riviere, att hindret är ”extremt svårt 
att övervinna”, ”ofta finns ingen motverkande kraft av liknande intensitet” och att ”det 
måste erkännas att här finns ännu en begränsning av analysens effektivitet” – men han 
säger aldrig att det inte går (1936). 
 
Riviere anser att Freuds begrepp för denna kliniska situation är synnerligen allmänt 
hållen och ”en negativ terapeutisk reaktion” skulle kunna tillämpas på varje fall där en 
patient inte tillgodogör sig en behandling. Den skulle också kunna beskriva 
psykotiska och narcissistiska patienter som Freud fortfarande betraktar som 
otillgängliga för psykoanalys. Riviere problematiserar alltså Freuds val av begrepp 
eftersom hon anser att det vaga språkbruket öppnar för att man tillskriver begreppet 
olika innehåll (1936). 
 
Riviere är inspirerad av Kleins arbete och hennes formuleringar om den depressiva 
positionen. Särskilt de maniska försvaren mot upplevelser av beroende och värdet av 
den andre intresserar henne. När narcissistiska motstånd är mycket uttalade, menar 
Riviere, är dessa motstånd del av ett organiserat försvarssystem avsett att hålla borta 
en mer eller mindre medveten depressiv ångest. Den depressiva ångesten har sin egen 
försvarsmekanism, den maniska reaktionen. De mest framträdande dragen i den 
maniska reaktionen är omnipotens och det omnipotenta förnekandet av den psykiska 
realiteten – vilket leder till en störd och skadad realitetsuppfattning. Förnekandet 
riktar sig speciellt mot jagets objektrelationer och beroendet av objekten. Förakt och 
nedvärderande är utmärkande drag och även försök att trycka ner, kontrollera och 
härska över objekten (1936). 
  
Riviere menar att dessa patienter behöver kontrollen för att slippa känna ett 
ögonblicks ångest, för vilken de är extremt känsliga. De har en fullkomlig oförmåga 
att känna skuld, all eventuell skuld projiceras, förnekas och rationaliseras (min 
kursivering).  
 

Riviere menar att den negativa terapeutiska reaktionen förhåller sig till det maniska 
försvaret på följande sätt: att inte bli frisk är ett oundvikligt indirekt resultat av 
försvaret. Försvarshållningen tar sig visserligen uttryck i negativ överföring och 
fientlighet mot analytikern, men det verkligt viktiga är ett tvingande behov att bevara 
status quo och kontroll för att inte komma i kontakt med den depressiva ångesten. 
Förändring skulle betyda kontrollförlust. I patientens omedvetna finns ingen tilltro till 
att bli frisk eller att saker och ting kan bli bra. Förändring kan bara bli till det sämre 
och den yttersta skräcken är att begå självmord eller bli galen. Riviere ger en poetisk 
och målande beskrivning av innehållet i den depressiva positionen som ger en 
känslomässig förståelse av det omedvetna innehållet: 
Alla älskade objekt inombords är döda och förstörda, all godhet är borta, förlorad, och 
inget finns kvar utom den totala förtvivlan. Ensamheten är total, det finns ingen utväg, 
det finns ingen som kan dela bördan eller hjälpa. Det finns ingen kärlek, kärleken är 
död. Det finns ingen som kan ge näring, världen är tom. 
Men, säger Riviere, analytikern bär inte denna hopplösa förtvivlan utan vet att 
förmågan till kärlek börjar frigöras när det maniska strypgreppet på känslorna börjar 
lossa (1936). 
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Dessa patienter är egoistiska och självcentrerade utåt, men i det omedvetna är de 
upptagna av altruistiska motiv; de har skadade och förstörda inre objekt som de drivs 
att vilja ta hand om och reparera – för att bli fyllda av liv igen. De har en djupt 
omedveten skuldkänsla för den förödelse de åstadkommit. Om analytikern kan öppna 
upp det maniska försvaret, inte genom att tolka den negativa överföringen (om 
analytikern enbart tar fasta på det aggressiva innehållet i patientens material kommer 
detta tvivelsutan att leda till än värre låsningar) utan genom att hjälpa patienten få 
kontakt med den positiva överföringen. Och via den med kärleken till de inre 
objekten, dold som den är bakom skuld (Riviere, 1936). 
 
Klein 

Igra och Sjögren skriver i inledningen till boken Kärlek, skuld och gottgörelse (1988) 
om hur svårt det var för det psykoanalytiska etablissemanget att acceptera Kleins 
tankar om den destruktiva avunden. Året var 1955 och inflytandet från den 
nordamerikanska psykoanalysen hade sin internationella höjdpunkt. Det odlades en 
terapeutisk överoptimism som bidrog till att man kallade den sene Freud 
”pessimistisk”, när han i själva verket bara var nyktert realistisk beträffande 
psykoanalysens begränsningar. Kulturklimatet i USA innehöll en programmatisk 
optimism och detta i förening med den psykoanalytiska rörelsens relativa ungdom 
gjorde det lika svårt att acceptera ett begrepp som ”destruktiv avund” som Freuds 
begrepp ”dödsdriften”. På samma sätt som Freud balanserar dödsdriften mot Eros, 
låter Klein avunden spela mot positiva krafter som tacksamhet och gottgörelse. 
 
Kleins beskrivningar, fortsätter Igra och Sjögren, ger oss bland annat redskap till att 
förstå och uthärda det faktum att analyser inte sällan kör fast och stundom tycks göra 
det definitivt (1988). 
 
Det fenomen som kallas negativ terapeutisk reaktion – att analysanden reagerar 
negativt på goda interventioner från analytikern – (min kursivering) kan bland annat 
förstås utifrån att en god situation kan skapa destruktiv avund. Denna driver fram 
attacker mot analytikern, mot banden till denne och mot analysandens eget inre (Igra 
och Sjögren, 1988). 
 
Klein skriver att den primitiva avunden återuppstår i överföringssituationen. Den 
avundsjuka patienten missunnar analytikern hans framgång i arbetet; och om han 
tycker att analytikern och den hjälp han ger har förlorat värde genom hans 
avundsamma kritik, kan han inte tillräckligt introjicera analytikern som ett gott objekt 
och inte heller godta hans tolkningar med riktig övertygelse och därigenom ta dem till 
sig. Verklig övertygelse medför, som vi ofta ser hos mindre avundsamma patienter, 
tacksamhet för den gåva de fått. Den avundsamma patienten känner också, på grund 
av sina skuldkänslor över att ha förringat den hjälp som erbjöds honom, att han inte 
är värdig att hjälpas av analysen (min kursivering) (Klein, 1957). 
 

…våra patienter kritiserar oss av olika skäl, ibland med rätta. Men en patients 
behov att nedvärdera det analytiska arbete som han funnit vara till nytta är ett 
uttryck för avund… Destruktiv kritik är särskilt påfallande hos paranoida 
patienter, som ger sig hän åt det sadistiska nöjet att förringa analytikerns arbete, 
även om det givit dem lättnad. Hos dessa patienter är den avundsamma kritiken 
helt öppen; hos andra kan den spela en lika viktig roll men förbli outtalad och 
till och med omedveten. Efter vad jag funnit är de långsamma framsteg som görs 
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i sådana fall också ett utslag av avund…Vad som händer är att patienten avskilt 
de avundsamma och fientliga delarna av självet och ständigt visar upp för 
analytikern andra aspekter som han tycker är mer acceptabla. De avskilda 
delarna påverkar emellertid analysens förlopp på ett avgörande sätt; analysen 
kan inte bli effektiv om den inte förr eller senare uppnår integrering genom att 
ägna sig åt hela personligheten. Andra patienter försöker undvika att kritisera 
genom att bli förvirrade. Denna förvirring är inte bara ett försvar utan också ett 
uttryck för att patienten inte är säker på om analytikern fortfarande är ”god” 
eller om han och den hjälp han erbjuder har blivit ”onda” på grund av patientens 
fientliga kritik (1957, s.313-314). 

 
På dessa sätt spelar avunden och försvaren emot den en viktig roll för den 
negativa terapeutiska reaktionen, i förening med de faktorer som upptäcktes av 
Freud och vidare utvecklats av Joan Riviere. Avunden och de attityder den ger 
upphov till hindrar nämligen det gradvisa uppbyggandet av ett gott objekt i 
överföringssituationen (1957, s.314). 

 
Rosenfeld 
Rosenfeld befinner sig helt i linje med tankegångarna från föregående avsnitt. Han 
inleder sin artikel med att konstatera: 
 

När Freud introducerade sin dualistiska teori om livs- och dödsdrifterna 1920 
inleddes en ny era i psykoanalysens utveckling som gradvis öppnade upp en 
djupare förståelse för aggressiva fenomen i det mänskliga psyket (1971, s.169). 
 

Livs- och dödsdriften är alltid förbundna med varandra och mer eller mindre 
sammanflätade och fusionerade, men de kan separeras, de-fusioneras. Dödsdriften i 
ett defusionerat tillstånd kan manifestera sig som en önskan att dö eller att dra sig 
tillbaka och försvinna. Den blir oftast manifest som destruktiva processer riktade mot 
objekt eller mot självet. Sådana processer, säger Rosenfeld, är kraftfulla och 
våldsamma i svåra narcissistiska tillstånd. Rosenfeld intresserade sig för narcissistisk 
problematik. Han menade att det sker en dissociation i jaget hos dessa personer, i en 
omnipotent-narcissistisk del och en infantil-beroende del. Ett inre drama utspelar sig 
mellan det infantila självet och det narcissistiska självet. Kapaciteten att älska och att 
våga vara beroende har sitt ursprung i det infantila självet. Avund och destruktivitet 
har sitt ursprung i det narcissistiska självet. 
 
I den analytiska processen innebär detta att analytikern försöker få kontakt med den 
infantila delen av patienten som är kapabel att samarbeta och att uppleva beroende 
och försöker hantera attackerna från det narcissistiska självet, riktade mot analytikern 
och mot det infantila självet. Rosenfeld menade att det inte bara kan bli så att livs- och 
dödsdrifterna de-fusioneras utan det kan också uppstå patologiska fusioner (som kan 
visa sig i perversioner t.ex.) 
 
Hos narcissistiska patienter, säger Rosenfeld, existerar libidinösa och destruktiva 
impulser sida vid sida men våldsamheten i de destruktiva impulserna varierar. Om de 
libidinösa aspekterna dominerar väcks destruktivitet om den omnipotenta 
idealiseringen av självet hotas genom kontakt med ett objekt som upplevs som separat 
i förhållande till självet. Patienten kan då medvetet uppleva avund, när t.ex. 
analytikern upplevs som en värdefull person ”i sin egen rätt”. Om destruktiva aspekter 
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dominerar är avunden mera våldsam och kommer till uttryck som en önskan att 
förstöra analytikern som det objekt som är den sanna källan till liv och godhet. 
Våldsamma självdestruktiva impulser uppstår också. Hellre än att uppleva beroende 
av analytikern vill patienten dö, sluta existera och förstöra sina  framsteg och den 
insikt som uppnåtts. Ofta vill patienter i denna situation avsluta analysen. 
Självdestruktivt utagerande är vanligt, även suicidagerande och döden idealiseras som 
en lösning på alla problem (Rosenfeld, 1971). 
 
Rosenfeld liknar den narcissistiska försvarsorganisationen vid en maffia som håller 
personligheten i ett järngrepp och kämpar för att upprätthålla status quo. Att 
förändras, att ta emot hjälp, antyder svaghet och upplevs som ett misslyckande av den 
destruktiva narcissistiska personlighetsorganisationen. En negativ terapeutisk reaktion 
sätter igång  (Rosenfeld, 1971).   
 
Igra 

Igra tar begreppet negativ terapeutisk reaktion på största allvar och använder en stor 
del av sin bok På liv och död, om destruktivitet och livsvilja (1988) till att undersöka 
och elaborera begreppet. Han är dock inte helt bekväm med Freuds definition och 
beskrivning av patientkategori där fenomenet visar sig. Framför allt tycker han att det 
är Abrahams patientgrupp, de narcissistiska personlighetsstörningarna som oftast 
uppvisar den uppbromsning av processen som den negativa terapeutiska reaktionen 
innebär. Det är också om dessa patienter Igras framställning handlar. De som befinner 
sig på en tidigare utvecklingsnivå, eller som regredierat till en sådan. Deras 
dynamiska inre situation domineras av förintelseångest, primitiv avund, idealisering 
av självet och nedvärderande av objekten. De har inte tagit sig igenom den depressiva 
positionen och de är dominerade av en patologiskt narcissistisk organisation. Igra 
menar att ”de problem som Freud berör existerar förvisso, men gäller enligt min 
mening en mer begränsad grupp patienter” (1988, s.106). Hos dem ser Igra omedveten 
skuld som den centrala dynamiska faktorn, omedveten skuld och en stark 
överjagsproblematik. De anser sig inte värda symptomlindring.  
 
Igra anser att de olika patientgrupperna ”förrädiskt nog” har en liknande klinisk bild 
och på ytan liknande reaktioner inom ramen för den terapeutiska interaktionen. Men 
att de narcissistiskt personlighetsstörda ger sin särart till känna genom att 
överjagstolkningar av klassisk modell inte har någon effekt, utan bara leder till att det 
terapeutiska arbetet går i kvav (Igra, 1988).  
 
Igra vill dock inte ändra eller ersätta Freuds ursprungliga definition, utan utvidga den 
genom att ge den negativa terapeutiska reaktioner två olika former: den partikulära 
(för neurotisk problematik) och den globala (för svårare personlighetsstörningar). 
Global innebär här att fenomenet är ett uttryck för hela personligheten. Den 
partikulära formen visar sig som ett kliniskt problem knutet till en avgränsad inre 
konflikt (Igra, 1988). Detta motsvarar den klassiska uppdelningen i symptomneuroser 
och karaktärsneuroser.    
 
Enligt Igra är det envetna bekämpande av den analytiska och psykoterapeutiska 
processen, som går under namnet ”negativ terapeutisk reaktion”, en specifik form av 
försök till överlevnad från patientens sida. ”Eftersom den har överlevnadsfunktion kan 
den inte bara reduceras till något negativt i absolut mening” (s.131). 
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Igra tänker sig att det har skett en uppdelning av personligheten i en omnipotent 
destruktiv del och en infantilt behövande del.”Vi antar alltför lätt att det är patienten i 
sin helhet vi umgås med” skriver han (1988, s.116). När den negativa terapeutiska 
reaktionen är förhärskande är det så att vår kontakt framför allt är med den del av 
personligheten som direkt motarbetar varje tendens till samarbete med analytikern och 
varje tendens till djupare beroende. Detta kan maskeras och patienten kan på ytan visa 
upp god vilja och beredskap att samarbeta.   
 
Den negativa terapeutiska reaktionen eller, kanske ännu mer precist, aktionen, kan ses 
som ett massivt försvar mot möjligheten att den omnipotenta destruktiva delen av 
personligheten går mot sitt sammanbrott och därmed lämnar personligheten 
försvarslös. Om terapeuten lyckas luckra upp detta försvar upplevs det ofta subjektivt 
av patienten, som att hans skyddande hölje vittrar sönder och resten av hans 
personlighet därmed hjälplöst hotar att falla isär och gå under då den sammanhållande 
kraften hos det destruktiva systemet undermineras. Förintelse- och 
fragmenteringsångesten står för dörren. 
 

Den behovsfyllda delen av personligheten präglas alltså både av underkastelse 
inom ramen för en sado-masochistisk relation i den inre världen och av ett 
perverterat samarbete som bygger på ”löften” om befrielse från känslomässig 
smärta (1988, s.118). 

 
Även Igra tar fasta på den viktiga roll avunden spelar. Den hindrar patienten från att 
tillgodogöra sig det terapeutiska arbetet. Det kan finnas ögonblick då terapeuten når 
patientens infantilt behövande och beroende del av personligheten. Det kan vara 
gripande ögonblick för båda parter, skriver Igra, men följs obevekligen av förintande 
och ofta förlöjligande motanfall från den destruktiva delen av personligheten. Den 
destruktiva delen registrerar att något utifrån kommande ”gott” tagits emot. Attacken 
riktar sig inte bara mot givaren av detta goda (terapeuten) utan också mot den del av 
personligheten som tycks längta efter och tillgodogöra sig (ett framsteg i terapin) t.ex. 
en riktig tolkning. Det mottagna avvisas nu som felaktigt eller ingenting värt eller 
glöms helt enkelt bort. Den behövande infantila delen av personligheten utsätts för 
hån och hamnar i självförakt, varvid den destruktiva delen maniskt triumferar över 
resten av personligheten (Igra, 1988). 
 
Trots sin primitiva karaktär och dynamiska våldsamhet, skriver Igra, kan denna 
process ske helt tyst inom patienten. Den kan därför lätt förbises och missas av 
terapeuten.   
   
Den negativa terapeutiska reaktionen representerar ett försvar mot både den 
depressiva positionens förlustångest och den schizo-paranoida positionens förföljelse- 
och förintelseångest. ”Den negativa terapeutiska reaktionen kan därför betraktas som 
ett försvar mot ångest i alla dess former” (1988, s.149). Den innebär en psykisk retreat 
(Steiner, 1993) som stoppar all utveckling. Dessa patienter befinner sig i den 
inverterade positionen, som utgör ett försvar mot båda de andra positionerna. De 
förnekar tiden, separationsupplevelser, intima behov, könsskillnader. De har sällan 
ångest – nedstämdhet, isoleringskänslor, ensamhet, kroppsliga problem, men inte – 
ångest. De hyllar självtillräcklighet, orörlighet, destruktion av mening, förställning 
och tom ritual. De idealiserar det döda i livet (Igra, 1988). 
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Den omnipotent narcissistiska karaktärshållningen hyllar förnekande av skillnader 
(den anala, eller perverterade världsordningen), av tidens gång, av beroende och 
längtan och skräck för objektsförlust (övergivande). Denna hållning måste göras 
medveten och analyseras via den negativa överföringen som kan vara dold och nog så 
omedveten (Igra, 1988). 
 
Etchegoyen 

I sin bok Fundamentals of Psychoanalytic Technique (1991) använder Etchegoyen två 
kapitel till en grundlig genomgång av begreppet negativ terapeutisk reaktion. Han gör 
en historisk genomgång och beskriver vilka bidrag olika teoretiker lämnat i relation 
till detta begrepp.  
 
Etchegoyens utgångspunkt är att det är ett klart och tydligt avgränsat begrepp, ”tack 
vare Freuds mästerliga framställning år 1923” (min översättning), som har utvecklats 
under åren utan kontroverser och motsättningar (1991, s.737). 
 
Etchegoyen anser att det är viktigt att komma ihåg att det är ett tekniskt begrepp och 
inte ett diagnostiskt kriterium, därför kan olika sorters problematik hos patienterna 
ligga bakom en sådan reaktion i terapiprocessen. Det är dock tydligt, menar 
Etchegoyen att det är vanligast förekommande bland patienter med svåra 
personlighetsstörningar. 
 
”Nu vet vi”, skriver Etchegoyen,” att negativ terapeutisk reaktion kan anta olika 
former och har multipla orsaker” (1991, s.738), (min översättning). 
 
Etchegoyen formulerar en definition som han menar är trogen den definition Freud 
gav begreppet 1923: 

 
En av vådorna i analytiskt arbete som karaktäriseras av en paradoxal reaktion 
genom vilken analysanden försämras när han borde förbättras (eller har 
förbättrats) (1991, s. 760), (min översättning). 

 
Etchegoyen förtydligar att negativ terapeutisk reaktion endast uppstår om uppgiften så 
att säga är slutförd; om det har skett framsteg. Detta framsteg behöver erkännas av 
båda parter, men det väsentliga är att patienten har upplevt en tolkning som riktig eller 
har en känsla av lättnad eller lägger märke till en positiv förändring. Det är precis från 
det ögonblicket av lättnad och förändring som patientens destruktiva kritik börjar och 
situationen blir paradoxal – vad som alldeles nyss upplevts som lättnad är nu skräp!  
Han varnar för att blanda ihop negativ terapeutisk reaktion med en negativ respons på 
tolkningar med icke önskvärt innehåll. Men – en sådan negativ respons är inte 
oväntad. Om terapeuten tolkar patientens latenta homosexualitet eller kriminella 
impulser eller incestuösa önskningar kommer patienten inte att välkomna detta och 
kommer säkerligen att protestera eller komma med invändningar. Men det betyder 
endast att det behövs tid för att låta tolkningarna sjunka in och bearbetas. Negativ 
terapeutisk reaktion har ingenting med innehållet i tolkningen att göra, utan med dess 
effekt (1991, s.742).  
 
Etchegoyen (1991) vill placera negativ terapeutisk reaktion i kategorin jag-strategier. 
Dessa är mycket mer komplicerade än försvarsmekanismer och deras mål är inte 
omedelbara, utan ultimata.   
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Resultat 

 
Får man utifrån den samlade bild som olika teoretiker ger en god förståelse för 
begreppet negativ terapeutisk reaktion? 
Freud beskrev 1923 ett kliniskt fenomen, ett motstånd, som föreföll paradoxalt. Vissa 
patienter, som kunnat ta emot tolkningar från analytikern, tillgodogöra sig dem och 
förbättras, reagerade då med att bli sämre. Symptomen återvände och kunde till och 
med förvärras. 
 
Etchegoyen menar att Freud definierade begreppet på följande sätt i Jaget och Detet 
(1923): ”Symptomens återkomst som en reaktion på skuld genererad av en atmosfär 
av uppmuntran, optimism eller godkännande”. 
 
Abraham hade redan 1919 definierat ett speciellt neurotiskt motstånd som utmärktes 
av ifrågasättande och underminerande av analytikerns funktion från patientens sida. 
Dessa patienter kan inte ta på sig rollen som analysander och verkar inte förstå att 
målet med analysen är att bli frisk (Etchegoyen 1991). 
 
Klein följer Freuds ursprungliga definition strikt och menar att fenomenet ska ses som 
en funktion av patientens speciella sätt att svara på tolkningar. Mönstret är att en 
initial lättnad följs av en attityd som negerar de framsteg som åstadkommits 
(Etchegoyen 1991). 
 
Riviere följer Freud och använder hans ord ör att definiera begreppet i inledningen till 
sin artikel:  

Man blir inte bara övertygad om att dessa personer inte står ut med beröm eller 
uppskattning, utan också om att de reagerar på fel sätt på framstegen under 
kuren. Varje dellösning, som borde resultera i en förbättring av symptomen eller 
i att dessa stundtals försvann, och som också har denna verkan hos andra, ökar 
tillfälligt dessa personers lidande, de blir sämre under behandlingen i stället för 
bättre. De uppvisar en så kallad negativ terapeutisk reaktion” (min kursivering). 
(S. Skr. IX s. 339). 

 
Rosenfeld definierar negativ terapeutisk reaktion som ”a most determined chronic 
resistance to analysis ” (1971, s.174). 
 
Igra definierar den negativa terapeutiska reaktionen på två sätt. Dels i en partikulär 
form, vilken innebär en uppbromsande och starkt kritisk reaktion på antydningar att 
det terapeutiska arbetet tycks ha en positiv effekt i något avseende. Den förekommer 
då i specifika och avgränsade situationer. Patientens symptom blossar upp eller 
klimatet under timmarna förändras och präglas inte längre av samarbete. Denna 
definition följer Freuds. Den negativa terapeutiska reaktionen kan också komma till 
uttryck i en global form. Global både i den meningen att den är ett uttryck för en 
patologisk karaktärshållning som domineras av omnipotens och primitiv avund och att 
den riktar sig mot hela den terapeutiska processen där även analytikern är inkluderad. 
Denna definition utgår ifrån Abrahams beskrivning från 1919 (Igra 1988). 
 
Igra ser alltså en skillnad i Freuds och Abrahams beskrivningar av det kliniska 
fenomenet. Han behåller begreppet som sådant med delar upp förekomsten av det i 
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två former – den partikulära och den globala. Det är den senare formen som fångar 
hans intresse, och det är den han utvecklar sina tankar kring. Han skriver att Freuds 
beskrivning berör en mer begränsad grupp patienter och han ser Freuds bidrag som en 
teoretisk tillbakagång jämfört med Abrahams. 
 
Etchegoyen definierar begreppet: ”En av vådorna i analytiskt arbete som 
karaktäriseras av en paradoxal reaktion genom vilken analysanden försämras när han 
borde förbättras (eller har förbättrats)” (1991, s. 760). 
 
Min bedömning är att man får en god bild av begreppet negativ terapeutisk reaktion. 
 
 
Beskriver de olika teoretikerna samma fenomen eller är det olika fenomen som 
beskrivs? 
I detta sammanhang är det intressant att fundera lite kring patientkategorier. Freud 
arbetade inte med patienter med narcissistisk problematik eftersom han ansåg att de 
inte hade tillräckligt med objektlibido för att det skulle bli någon överföring värd att 
tala om. Libidon hade dragits tillbaka till jaget, sådan är narcissismen, och då kunde 
ingen överföringsneuros uppstå. 
 
Precis det förhållandet är det som Abraham beskriver. Den narcissistiske patienten 
försöker med alla medel undvika att gå in i relation med analytikern. Hans hållning 
domineras av självtillräcklighet, överlägsenhet, nedvärderande av analytikern och av 
terapin. Denna hållning kan vara både medveten och omedveten. Men omedvetet är 
definitivt funktionen det fyller, nämligen att vara ett skydd och ett försvar mot en 
libidinöst längtande, svag och förtryckt del av personligheten. En kluven person, 
alltså, som tappat förmågan att älska och därmed förmågan till äkta och ömsesidiga 
relationer. 
 
Man kan spekulera kring om vi pratar om gradskillnader här?  Freud var bekant med 
narcissism som sådan, han skriver till och med att den negativa terapeutiska 
reaktionen kvarstår även sedan trots mot analytikern och narcissism analyserats. 
Narcissistiska drag finns hos oss alla. Men det kan kanske vara så att Abrahams 
patientgrupp är lite mer illa däran, narcissistiska på borderlinenivå. Eller är 
distinktionen mer att hänföra till skillnaden mellan symptomneuroser och 
personlighetsstörningar? 
 
Abraham, Riviere, Klein, Rosenfeld och Igra är samtliga intresserade av patienter med 
svårare narcissistiska personlighetsstörningar. De har känt igen den negativa 
terapeutiska reaktionen (att processen stannar av, patienten försämras, framstegen 
uteblir) hos dessa patienter.    
 

Freud verkar beskriva en grupp patienter med neurotisk personlighetsorganisation och 
dominerade av moral masochism, i händerna på ett strängt och straffande överjag. Det 
överensstämmer med vad Mc Williams skulle diagnosticera som masochistisk 
personlighetstyp med neurotisk personlighetsorganisation. Ångesten är av typen 
kastrationsångest, försvaren är framför allt introjektion, vändning mot självet och 
idealisering. Det finns också en ständig risk för utagerande. Objektrelationerna 
präglas av rädsla för ensamhet och beroende (Mc Williams, 1994). 
 



 25

Abraham beskriver en patientgrupp som Mc Williams skulle diagnosticera som 
narcissistisk personlighetstyp med borderline/psykotisk personlighetsorganisation. 
Den dominerande ångesten är förintelseångest, försvaren är framför allt av typen 
idealisering och nedvärdering, men på den ”tidiga” nivån också splitting, förnekande 
och projektion. Objektrelationerna präglas av behovet av bekräftelse. Andra används 
som självobjekt eller narcissistiska förlängningar. Behovet av andra är djupt, men 
kärleken till dem är ytlig. Den sorgligaste konsekvensen av en narcissistisk struktur är 
att förmågan att älska blir förkrympt (McWilliams, 1994).  
 
Ur en metodologisk ståndpunkt, säger Etchegoyen, är det viktigt att klassificera dessa 
defensiva modaliteter som tekniska och inte psykopatologiska begrepp. Man kan inte 
se förekomst av negativ terapeutisk reaktion som ett diagnostiskt kriterium. Det är 
sant att förekomst av negativ terapeutisk reaktion är vanligt vid svårare 
personlighetsstörningar (karaktärsneuroser), men den kan förekomma hos alla 
personer, oavsett diagnos (1991). 
 
Det tycks vara samma fenomen, men att det utvecklas olika vid olika typer av 
problematik – mer neurotisk eller svårare personlighetsstörningar. 
 
Är begreppet användbart för att bättre förstå motstånd och låsta lägen i den 
psykoterapeutiska processen? 
Freud angav omedveten skuld som den viktigaste bakomliggande faktorn för 
uppkomsten av negativ terapeutisk reaktion. Han ändrade sedan denna till omedvetna 
straffbehov som det primära, men faktorerna samspelar med varandra. Den inre 
dynamiken präglas av ett strängt och straffande överjag och ett masochistiskt jag som 
har ett straffbehov. På grund av detta kunde patienten inte tillåta sig att förbättras, då 
skulle den omedvetna skulden inte längre kunna hållas i schack. 
 
Abraham beskrev omnipotens, narcissistisk hållning (förakt, nedvärderande och 
självidealisering), anal sadism och primitiv avund som de dynamiska faktorer som låg 
bakom motståndet. Riviere instämmer och framhöll det maniska försvaret som en 
viktig faktor. Klein uppehåller sig mycket vid den primitiva avunden och effekterna 
av den. Rosenfeld och Igra instämmer med Abrahams beskrivning av den 
narcissistiska karaktärsstrukturen och beskriver en inre dynamisk situation som 
präglas av att en destruktiv del av personligheten håller den libidinösa delen i en 
gisslansituation. 
 

Både Igra och Riviere visar prov på en fantastisk förmåga till empatisk inlevelse i hur 
den inre situationen ser ut för Abrahams patientgrupp. Den inre världen är 
skräckfylld. Där finns inre objekt som utsatts för attacker i en sådan omfattning att de 
är skadade på gränsen till livlöshet. Därav upplevelser av tomhet. 
Riviere beskriver innehållet i den depressiva positionen som en skräckfylld upplevelse 
av en tom värld, tom på kärlek, tom på näring. Där finns bara ödslighet. Kärlek leder 
till bedrövelse och bedrövelse leder till skuld. Det finns ingen utväg, man är totalt 
ensam och det finns ingen att dela situationen med eller att få hjälp från. Kärleken 
måste dö eftersom kärleken är död. Det maniska försvaret riktar sig mot hela denna 
upplevelse och den ångest den väcker.    
 

Freud menade att om patienten inte gjorde några framsteg utan behöll sitt lidande, så 
bevarades en intrapsykisk jämvikt. Behovet av lidande (straff) utgår från det 
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masochistiska jaget och det spelas i händerna av ett strängt och sadistiskt överjag. Ett 
lidande kunde dock bytas ut mot ett annat. De psykiska symptomen kunde försvinna 
om patienten i sitt vardagsliv drabbades av olyckor och svåra motgångar. 
  
Igra framhåller den negativa terapeutiska reaktionens överlevnadsfunktion. Det som 
till varje pris måste avvärjas är upplevelsen av beroende av objektet och av att 
objektet har ett värde i sig, att det är betydelsefullt. Detta skulle väcka outhärdlig 
depressiv ångest. 
 
Slutsatsen blir att begreppet är användbart för att förstå dessa patienters inre situation 
och vad som driver fram behovet att ”frysa” hela den psykoterapeutiska processen så 
att personligheten är i säkert förvar och inte riskerar att utsättas för outhärdlig ångest. 
 

Ger de olika teoretikernas beskrivningar ökad förståelse för hur terapeuter skall 
hantera detta motstånd i den kliniska situationen? 
Om problematiken är neurotisk, som i den av Freud beskrivna patientgruppen, och 
handlar om ett masochistiskt jag som är helt i händerna på ett strängt och straffande 
överjag blir uppgiften för terapeuten att gradvis hjälpa patienten till ett mildare 
överjag. Det går inte, säger Freud att tolka den omedvetna skulden eftersom 
patienterna inte har någon tillgång alls till dessa känslor på en medveten nivå. De 
känner sig sjuka, inte skyldiga. Däremot går det att arbeta med det stränga och 
straffande överjaget. Problemet är att jaget inte kan vara någon riktigt pålitlig allierad 
till terapeuten eftersom det är masochistiskt och därmed har ett behov av straff, till 
exempel i form av lidande under olika psykiska symptom. Freud skriver att det är 
anmärkningsvärt hur neurotiska patienter som kämpat i analys under lång tid som 
genom ett trollslag kan bli friska när de i sitt liv utanför terapin drabbas av någon 
olycka; sorg, arbetslöshet, konkurs eller liknande. Det verkar som att det väsentliga är 
att lidandet upprätthålls, sedan spelar det inte så stor roll på vilket sätt eller varifrån 
det kommer (Freud, 1923).  
 
Freud har en intressant tankegång om straffbehov. Han säger att det psykodynamiskt 
sett föregår själva brottet. Den kriminelle drivs att begå brott på grund av sitt behov 
av underkastelse och bestraffning. 
 
När det gäller behandlingsimplikationer för gruppen patienter med narcissistisk 
problematik skulle interventioner för att mildra ett strängt överjag vara meningslösa 
och troligen bara leda till ett dolt förakt för terapeuten. Till att börja med är det en 
spännande fråga varför dessa patienter över huvud taget befinner sig i ett 
behandlingsrum? Om deras inre i så hög grad präglas av självtillräcklighet, 
överlägsenhet och omnipotens, hur kommer det sig då att de hamnar i terapi? Det kan 
bero på att deras problematik är så svår att de inte får livet att fungera över huvud 
taget, eller att de har symptom av olika slag som ”tvingar” dem till behandling. Igra 
ställer samma fråga och säger att vissa av dessa patienter blir de mest ihärdiga och 
långvariga i terapeutisk behandling. Kanske drivs de av ett upprepningstvång vars mål 
är att bevisa att den omnipotenta livshållningen inte är en illusion utan en realitet. Om 
de lyckas besegra en terapeut har de besegrat en värdig motståndare. Men, säger Igra, 
det finns andra krafter i personlighetsstrukturen än den destruktivt omnipotenta del 
som ligger bakom all denna destruktiva orörlighet. Det finns ett hopp om att 
terapeuten inte ska låta sig korrumperas. Det hoppet ger näring åt ett vagt tvivel att 
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livsstrategin man valt verkligen är bra. Det finns också, hos dessa patienter, en genuin 
önskan om att bli demaskerad (Igra, 1988). 
 
Dessa patienter döljer sin grandiosa hållning och låtsas samarbeta, vara i relation och 
associera fritt. Det finns ingen öppen negativ överföring att tolka. Med tiden kan ändå 
analytikern samla material för att börja prata om en bakomliggande svårighet hos 
patienten att över huvud taget kunna ta emot något gott och närande. Men detta måste 
göras med finess och med inkännande. Om terapeuten inte har kontroll på sina 
motöverföringskänslor (jag återkommer till motöverföringsfrågan i nästa avsnitt) 
finns en risk att agera ut frustration, besvikelse och ilska i tolkningar som handlar om 
hur patienten gör sig omöjlig att nå. Risken finns då att patienten sluter sig ännu mer. 
I sin inre värld befinner sig dessa patienter i en gisslansituation, där den destruktivt 
omnipotenta delen av personligheten visserligen skyddar men också bevakar den 
infantilt behövande delen. En upplevd attack utifrån (analytikerns tolkning och hur 
den sägs) mobiliserar den destruktiva delen av personligheten: här gäller det att 
skydda sig! 
Dessa patienter har mycket riktigt en lätt paradoxal känslighet för kritik. Riviere 
skriver: ”Det finns ingenting som med större säkerhet kommer att leda till en negativ 
terapeutisk reaktion än att inte se något annat än aggression i patientens material” 
(min övers.) (1936, s.311). 
 
En väg att gå är att försöka nå kontakt med den infantilt behövande delen av 
personligheten. Här riskerar man en inre attack från den destruktiva delen. Rosenfeld 
(1971) har liknat den destruktiva delen av personligheten vid ett kriminellt maffiagäng 
som övervakar och lägger under sig ett territorium – mot utlovat beskydd. Under en 
sådan inre attack hamnar patienten i en negativ terapeutisk reaktion och kämpar för att 
ta sig tillbaka till status quo. 
 
Frågan om skuld är intressant i detta sammanhang. Rosenfeld (1971) skriver att dessa 
patienter sätter en ära i att andra människor betyder så lite för dem, att förlora någon 
betyder just ingenting. Eftersom deras libidinösa själv är så försvagat och nästan 
livlöst upplever de minimalt med skuldkänslor. Däremot kan de känna skam och 
paranoid ångest. 
 
Vilken utmaning! Att tolka negativa känslor är inte framkomligt, att nå kontakt med 
patientens längtan efter relation och beroende är för farligt…det är lätt att terapeuten 
börjar känna sig instängd och kontrollerad – vilket också är det omedvetna syftet hos 
patienter med denna problematik. 
 
Kleins bidrag har gett oss rika kunskaper om den primitiva avunden. Hon visar hur det 
lilla spädbarnet ömsom tar emot det goda från mamman, ömsom hamnar i primitiv 
avund mot mamman eftersom barnet inte bara behöver henne utan själv skulle vilja 
äga allt det som hon innehåller och har. Klein såg den primitiva avunden som ett 
derivat av dödsdriften som tar formen av fientliga, destruktiva impulser riktade mot 
det goda bröstet. Klein ansåg att narcissistisk problematik mycket väl gick att arbeta 
med och att den negativa överföringen måste analyseras för att först då kunna nå de 
djupare liggande lagren i personligheten. Att tolka den primitiva avunden kan vara en 
ingång. Här öppnar sig en dörr, här skymtar en möjlig väg att gå. Det kan vara möjligt 
för patienten att tillstå just detta förhållande, att de känner sig avundsjuka på 
analytikerns liv, kunskaper och förmåga. 
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Dessa patienter försöker övertyga sig om att terapeuten inte har något av värde att 
erbjuda dem. De måste förvissa sig om att de klarar sig själva. Behovet av att besegra 
terapeuten står i förgrunden. 
Mot denna bakgrund måste tolkningarna inrikta sig på att identifiera och modifiera 
den narcissistiska organisation som faktiskt hindrar dem från att ta emot och 
tillgodogöra sig den hjälp som de så intensivt behöver. Hindret är att erkännandet av 
den andres oundgänglighet upplevs som så kränkande. Den dynamiskt drivande 
faktorn är individens behov av att behålla sin omnipotenta ”hud” som han uppfattar 
som en grundförutsättning för sin psykologiska överlevnad (Igra, 1988). 
 
Patienten relaterar till att börja med huvudsakligen via projektiv identifikation, det 
finns en omedveten strävan efter sammansmältning med terapeuten vars uppgift 
verkar vara att bekräfta patientens världsbild. Terapeuten får härbärgera, både 
patientens känslor och sina egna som är nog så plågsamma utifrån upplevelsen att 
ingenting händer, att terapin är overksam. När terapeuten kan göra sig fri och via 
självständigt tänkande göra tolkningar och andra ”oväntade” interventioner sker en 
mini-separation, i rummet, mitt i terapitimmen, och patienten börjar gradvis orka 
härbärgera sina egna känslor (Igra, 1988). 
 
De teoretiker jag studerat är överlag inne på tanken att hela den omnipotent 
narcissistiska karaktärshållningen måste analyseras för att den ska börja släppa sitt 
grepp om personligheten och ge plats för mer libidinösa, livsbejakande aspekter. Detta 
är ett långsiktigt och svårt arbete som ställer stora krav på terapeuten. Därmed 
kommer vi in på motöverföringsaspekter.   
 

Freud hade ett annorlunda förhållande till frågor om motöverföring. Han såg sig som 
läkaren som skulle kurera patienten och om egna känslor komplicerade behandlingen 
var detta något som störde, som inte var önskvärt och som analytikern fick ta hand om 
i sin egen analys, i samtal med kolleger eller genom självreflektion. Därför uppehåller 
han sig heller inte vid hur det känns för honom när hans patienter uppvisar en negativ 
terapeutisk reaktion. Han konstaterar lakoniskt att de vill helt enkelt inte bli friska. 
 
Numera ägnar vi mycket tid åt att granska våra motöverföringskänslor och reaktioner. 
Vi har fått ett synnerligen värdefullt redskap i det terapeutiska arbetet genom att förstå 
vilken betydelse dessa känslor har och vilken kontruktiv och förståendealstrande kraft 
de innehåller. Men det är också en källa till grubblerier och ruelse när terapiprocesser 
går i stå eller börjar utvecklas negativt. Är det vårt fel? Kunde vi ha gjort på något 
annat sätt? Det är en utmaning för oss att våga vara ärliga och öppna i förhållande till 
vad arbetet med en viss patient väcker men att ändå behålla lite svalkande likgiltighet 
så att vi inte dignar under skuld eller tillkortakommanden. Realitetens begränsningar, 
att vi faktiskt inte lyckas med alla patienter, är viktig att hålla i minnet. Vi får göra så 
gott vi kan. 
 
Patienter med patologisk narcissistisk problematik innebär en oerhörd utmaning för 
terapeuten, det är de teoretiker jag läst ense om. De formulerar sig mer och mer kring 
det ju längre fram i tiden vi kommer. 
 
Igra skriver: 

Min syn på stagnationen i behandlingsarbetet har långsamt förändrats. Dels ser 
jag den som något som måste uthärdas och aktivt härbärgeras. Dels, och det är 



 29

en följd av det föregående, har jag börjat uppfatta ”stagnationen” som en 
nödvändig ingrediens i det analytiska och terapeutiska arbetet, i stället för att 
som tidigare se den som ett förtretligt och improduktivt motstånd. Snarare kan 
de aktiva försök patienten gör för att strypa den psykoterapeutiska processen 
skapa utmärkta tillfällen till karaktärsanalys, vilket i sin tur skapar en möjlighet 
för oss att nå ner till kärnan i patientens problematik (s.104). 
 

Igra är den som mest flödigt och utförligt skriver om motöverföringsproblem i arbetet 
med dessa patienter. Han ser avvärjandet av kontakt som något allmänmänskligt, 
också hos terapeuten finns en önskan att slippa ta en risk, att slippa ge sig in i ett möte 
som man inte vet vad det kommer att innebära för en personligen. Följaktligen finns 
en risk att terapeuten spelar med och inte tar fasta på den gnagande känslan av 
kontaktlöshet, av att det inte händer något på djupet. 
 
En annan risk är att svårigheterna i arbetet väcker aggressivitet mot patienten. Om den 
inte kan härbärgeras och användas konstruktivt kan det hända att den ageras ut så att 
patienten förmås sluta i behandling. Eller att den genom reaktionsbildning omvandlas 
till en oändligt tålmodig hållning som långsamt försätter terapeuten i en masochistisk 
position i ett sado-masochistiskt samspel med patienten. 
 
Som behandlare har vi ofta behov av att få vara till hjälp och när vi får det känner vi 
oss tillfredsställda och goda. När vi inte får det, utan avvisas eller subtilt hålls på 
avstånd väcker det frustration. Då gäller det att, samtidigt som vi behöver acceptera 
våra känslor, försöka förstå vad det är dessa patienter försvarar sig emot. Vilken 
funktion kan det tänkas fylla att patienten just nu håller mig på armlängds avstånd? 
Har patienten kanske goda skäl – utifrån sin inre värld? 
 
Slutsatsen blir att begreppet ger en teoretisk förståelse som kan användas för att finna 
vägar i det kliniska arbetet.   
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Metoden för den här uppsatsen har varit en litteraturgenomgång. Det innebär med 
nödvändighet ett urval av litteratur. Det var i Kleins verk jag först stiftade bekantskap 
med begreppet. Att gå tillbaka till Freud är för alla psykoanalytiskt/psykodynamiskt 
orienterade en självklarhet. Personligen tycker jag mycket om Freuds sätt att skriva 
och hans sätt att resonera, men detta har kanske inneburit att Freud fått mycket plats 
jämfört med senare teoretiker i detta uppsatsarbete. 
 
Det fortsatta urvalet har styrts dels av hos vilka jag har kunnat finna begreppet, samt 
ett intresse av att låta teoretiker från olika årtionden kronologiskt och framåt i tiden bli 
representerade. 
 
Mitt tillvägagångssätt vid arbetet med litteraturen var att dels hålla ögonen på den 
skillnad jag upplevde mellan Abrahams beskrivning av begreppet och Freuds och hur 
denna skillnad tagit sin riktning hos efterföljande teoretiker. Dels att uppmärksamma 
hur var och en av teoretikerna beskrev fenomenet och att försöka jämföra deras 
beskrivning i relation till vissa rubriker; kliniska beskrivningar, definitioner, 
personlighetsdrag hos patienter som uppvisar fenomenet, bakomliggande orsaker, 
omedvetet innehåll, behandlingsimplikationer och motöverföringsaspekter.  
 
Abraham beskrev patienter med narcissistisk personlighetsstruktur och iakttog deras 
motstånd i det analytiska arbetet. Freud beskrev vad jag uppfattar som en annan 
patientkategori, nämligen de med symptomneuroser där omedvetna straffbehov och 
ett strängt överjag utgjorde hinder för tillfrisknande och yttrade sig i kraftfullt 
motstånd så fort framsteg låg för handen. Denna ”skillnad” håller dock inte i sig över 
tid, inte så att begreppet utvecklats utmed två olika ”linjer”, utan de följande 
teoretikerna intresserar sig för begreppet framför allt i relation till svåra 
personlighetsstörningar av narcissistisk karaktär. Det förefaller som om det framför 
allt är i arbetet med dessa patienter som begreppet är användbart och till hjälp. 
 
Därför kom uppsatsen allt mer att handla om narcissistisk problematik och det styrde 
troligen mig i valet av kliniskt exempel, vilket blev en ung man med narcissistisk 
personlighetsstörning.    
 
     
Resultatdiskussion 
Samtliga frågeställningar besvarades i huvudsak jakande.  
 
Sammanfattningsvis tycker jag att den teoretiska referensram som Freuds driftsteori, 
teorin om livs- och dödsdrifterna, utgör är både fruktbar och spännande. Jag tilltalas 
av tanken att det är en ständig dynamisk rörelse inom oss alla, mellan oss alla, i 
livsprocesserna över huvud taget mellan det kärleksfulla, uppbyggande och det 
destruktivt nedbrytande. Så mycket av livets dynamik sker i det spänningsfält som 
alstras mellan motsatser. Dag och natt, ljus och mörker, man och kvinna, kärlek och 
hat, liv och död.  
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Freud sökte sig fram, längs otrampade stigar. Han säger på ett ställe, i Bortom 
Lustprincipen: 
  

Vi utgick från den stora motsättningen mellan livs- och dödsdrifter. 
Objektkärleken visar oss en annan sådan polaritet, den mellan kärlek(ömhet) och 
hat(aggression). Om vi ändå lyckades sätta dessa båda polariteter i relation till 
varandra, härleda den ena från den andra! (1920, s.298). 

 
Mot bakgrund av detta ska jag nu återvända till mina frågeställningar och resonera 
kring dem. Jag har gått igenom flera faser i mitt eget tänkande kring begreppet genom 
det här undersökande arbetet. Först tyckte jag att det verkade röra sig om två helt 
olika fenomen utifrån de olika patientgrupper som Freud och Abraham utgick ifrån. 
Jag tyckte att Igra var inne på rätt spår när han ville särskilja den ”svårare” 
patientgruppen genom att dela upp begreppet negativ terapeutisk reaktion i en 
partikulär form och en global form, för att sedan klargöra att hans intresse låg i den 
senare formen; motståndet som ett uttryck för en hel karaktärshållning. Jag tänkte att 
det kanske skulle vara ännu mer klargörande att särskilja begreppen och kalla 
motståndet som patienterna med svår narcissistisk problematik uppvisar för 
narcissistiskt omnipotent motstånd.  
 
Men, ju längre in i arbetet jag kom tyckte jag att det fanns så många beröringspunkter, 
om man inte bara stirrar sig blind på diagnoskategorierna utan på de mekanismer som 
antas ligga bakom den negativa terapeutiska reaktionen. Förvisso finns många 
likheter; att det är destruktiva yttringar, med sitt ursprung i dödsdriftens herravälde 
över Eros. Att skuldkänsla spelar en stor roll. Att självkänslan är låg. Att förmågan att 
älska är nedsatt. Att jaget blir utsatt för attacker, i det ena fallet från ett strängt och 
straffande överjag, i det andra fallet från en narcissistiskt omnipotent destruktiv del av 
personligheten. Det faktum att det är ”det goda” i situationen som frammanar 
reaktionen. 
 
Men det finns även skillnader: Att primitiv avund spelar en central roll i de 
narcissistiska personlighetsstörningarna. Det förefaller som om det är lättare att rikta 
attacker mot objekt i yttervärlden för dessa patienter, även om Abraham menade att 
den negativa överföringen ofta verkade i det fördolda. Men den masochistiske 
patienten riktar alldeles för lite aggressivitet utåt. Den vänds inåt mot det egna jaget, 
som samverkar i detta genom att önska sig bestraffning. Omedveten skuld som 
betydelsefull bakomliggande faktor för den masochistiske patienten, förintelseångest 
för den omnipotent narcissistiske. 
 
Sedan inträffade ett klargörande. Jag läste hos Etchegoyen att det är viktigt att inte 
använda negativ terapeutisk reaktion som ett diagnoskriterium. Om man 
diagnosticerar förekomsten av det, är det som ett fenomen i den terapeutiska 
processen (Etchegoyen, 1991). Också hos Sigrell läste jag: detta är ett tekniskt 
begrepp som används för att beskriva den psykoterapeutiska processen. Det är inte ett 
begrepp som beskriver personligheten (Sigrell, 2000). 
 
Etchegoyen (1991) räknar upp bakomliggande faktorer: skuldkänsla, straffbehov, 
narcissism, depression, rivalitet och avund, dödsdriften och den regressiva tendensen 
mot symbiotisk sammansmältning med en uppslukande moder. 
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Slutsatsen blir att det kanske inte är fruktbart att fokusera på bakomliggande faktorer. 
De må vara brokigt sammansatta, divergerande, multipla. 
 
Nästa steg blir betydelsen av att definiera begreppet, som kliniskt fenomen: 
 

En av vådorna i analytiskt arbete som karaktäriseras av en paradoxal reaktion 
genom vilken analysanden försämras när han borde förbättras (eller har 
förbättrats) (Etchegoyen, 1991, s.760). 

 
En teknisk term, alltså, för att beteckna ett allvarligt och starkt motstånd som bromsar 
den terapeutiska processen och kanske till och med hotar att få den att avstanna och 
upphöra.  
 
Över då till nästa frågeställning där jag konstaterat att detta begrepp är till hjälp för att 
förstå motståndet när det dyker upp i den psykoterapeutiska processen. Jag ska 
återvända ytterligare något till de bakomliggande faktorerna. 
 
Hur kan man förstå att motståndet mot förändring kan vara så starkt, när patienten så 
uppenbart skulle ha ”allt att vinna” utifrån en snäv, begränsad livssituation? Hur 
kommer det sig att, när patienterna möter ”det goda”, i form av riktiga tolkningar från 
analytikern som skänker insikt och lättnad  – allt detta omvandlas till ”skräp” som 
attackeras och avvisas? Detta är ju omisskännligt destruktivt (i betydelsen ett uttryck 
för dödsdriften). Samtidigt kan det inte värderas som något negativt (i betydelsen icke 
önskvärt). 
 
Frågan om skuld är central. Förmågan att såväl uppleva som uthärda skuld hänger 
samman med den libidinösa kapaciteten, eller tillgången till kärleksfulla krafter. Först 
när man känner att man tycker om någon kan man bekymra sig över om man sårat den 
personen, få skuldkänslor och börja oroa sig för objektförlust. Om ”the capacity to 
love”, den libidinösa delen av personligheten, är försvagad eller förslavad och 
instängd eller otillgänglig – då finns ingen förmåga till objektrelaterande, till 
skuldkänslor när man sårat och ingen tilltro till den egna förmågan till gottgörelse. 
Det är ett narcissistiskt fängelse (som för patienten med omnipotent 
personlighetsstörning) eller ett depressivt fängelse (som för den masochistiske 
patienten). 
 
Skuldkänslan hålls borta hos dessa patienter. De personlighetsstörda förnekar, 
projicerar och rationaliserar den. De masochistiska dövar den med självbestraffning. 
Skulden kommer ur de aggressiva attackerna på objekten, hos den narcissistiska 
patienten. Det är varken avund (eller aggression i allmänhet) eller skuldkänsla som 
förklarar den negativa terapeutiska reaktionen, säger Etchegoyen (1991), utan när de 
samverkar på så sätt att skuldkänsla kommer ur avundsjuka attacker på objektet. För 
den masochistiska kategorin handlar det mer om skuld knuten till oidipuskomplexet, 
alltså det omedvetnas innehåll. Omedveten skuld, alltså, som är för tillfället är omöjlig 
att uthärda, omöjlig att uppleva. 
 
Den skuld som ändå är tillgänglig, dvs. som inte är omedveten, hindras från att nå 
nivån för medvetet upplevande genom försvarsmanövrer. Hos den narcissistiske 
patienten genom förnekande, projektion och rationalisering. Det är det grymma ödet, 
eller omständigheterna, eller ”någon annan” som bär skuld. Hos den masochistiske 
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patienten genom den självbestraffning som iscensätts, antingen genom attacker från 
ett moraliskt, strängt och straffande överjag eller genom utagerande i vardagslivet. 
Lidandet lindrar skuldkänslorna och håller dem på en uthärdlig nivå. 
 
Det finns en brist hos dessa patienter, i förmågan att älska. ”Det libidinösa sjävet” 
(Rosenfeld), eller ”den infantila-beroende delen av personligheten” (Igra) behöver 
stärkas eller göras mera tillgängligt för patienten.  
 
Frågan om den primitiva avunden är central i den narcissistiska problematiken. Den 
väcker, som vi sett, ett begär att förstöra det objekt som besitter det åtråvärda. 
Avunden har sin hemvist i den narcissistiskt omnipotenta delen av personligheten och 
är destruktiv till sin natur. En affektiv  motsvarighet i den libidinösa delen av 
personligheten är svartsjukan. Den står i Eros tjänst. 
Jag tänker på hur olika känslor kan ha en ”varm” eller ”kall” kvalitet. Svartsjuka, 
kärlek, etc – varma känslor. Hat, avund, förakt, nedvärderande – kalla känslor. 
Livsdrifter och dödsdrifter. Är dödsdriften, förutom att vara stum även kall? 
 
Viktiga bakomliggande faktorer verkar också utgöras av ett sado-masochistiskt 
intrapsykiskt drama. I den narcissistiske patientens fall utkämpas det mellan den 
destruktivt omnipotenta narcissistiska delen av personligheten och den infantilt 
beroende och behövande delen av personligheten. Det infantila självet kan, p.g.a 
rädsla och svartsjuka låta sig förföras och alliera sig med det destruktiva självet. I 
detta fall blir skulden tvåfaldig, den kommer ur två källor, dels från det infantila 
självet för att det fallit tillföga, dels från det destruktiva omnipotenta och 
narcissistiska självet p.g.a. avundsamma attacker.  I den masochistiske patientens fall 
är det överjaget och jaget som står i ett sado-masochistiskt förhållande till varandra. 
Här består svårigheten i att även om man i det psykoterapeutiska arbetet försöker 
mildra det stränga och straffande överjaget så återstår det masochistiska jagets 
straffbehov. En liknande ohelig allians alltså. 
 
Men under avund, masochism och narcissism, säger Etchegoyen (1991), kan vi se 
kärlek svartsjuka och skuld, och, till sist, kärleken och skulden, så djupt undangömda. 
Etchegoyen (1991) refererar till Meltzer (1967): Analys är att betrakta som en svår 
och riskabel räddningsoperation av det infantila självet (the capacity to love). 
 
I detta sammanhang har den positiva överföring som finns och 
analytikerns/terapeutens förmåga till inlevelse och empati betydelse för att gradvis 
etablera ett gott inre objekt hos patienten. Detta kan ha en för personligheten 
stärkande och stabiliserande betydelse så att kontakt med det libidinösa, 
undanskuffade självet kan etableras, eller återupptas. 
 
Förhållandet till överjaget är en intressant fråga. Freuds patientgrupp, den 
masochistiske patienten som dignar under sitt straffbehov och sitt sadistiskt stränga 
överjag har det svårt. De narcissistiskt personlighetsstörda blir också utsatta, men av 
den narcissistiskt destruktiva delen av personligheten. En elegant sammanlänkning 
gör Etchegoyen när han associerar denna del av personligheten med det Bion (1962) 
kallade super-super ego, en instans i psyket som innehåller just den etisk-moraliska 
dimension som är överjagsterritorium. På detta sätt blir det möjligt att se det som 
överjagsproblematik, i båda fallen (Etchegoyen, 1991). 
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Så till min sista frågeställning som även den besvarades positivt. Vi har nytta av 
begreppet negativ terapeutisk reaktion när vi möter detta motstånd i den kliniska 
vardagen. Jag tycker att det här uppsatsarbetet har gett mig fördjupad insikt i de 
förhållanden i den inre världen hos vissa patienter som kan motivera ett till synes 
obegripligt motstånd mot att ge sig in i ett terapeutiskt arbete med sikte på förändring. 
 
Men det är också en viktig fråga att vara stringent i användandet av begreppet. Om 
man börjar kalla varje motgång i terapiprocessen för negativ terapeutisk reaktion har 
man snabbt urvattnat begreppet. Och kanske dessutom skuldbelagt patienten i onödan. 
En hel del stiltjen och dödlägen beror ju också på att vi som terapeuter ännu inte har 
förstått något väsentligt, att vi ligger efter. 
 
Jag låter Etchegoyen få avsluta med orden: 
…”jag har anfört att negativ terapeutisk reaktion är ett väldigt användbart redskap i 
den psykoanalytiska praktiken, eftersom det frambringar en speciell attityd hos 
analysanden och pekar ut en väg för våra ansträngningar”(1991, s. 758), (min 
översättning).  
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Kliniskt exempel 

 
B är en ung man som traumatiserats svårt under sin uppväxt. Hans biologiska pappa 
insjuknade i schizofreni efter tjänstgöring som FN-soldat på Cypern under kriget 
mellan Turkiet och Grekland. Föräldrarna skildes när B var 6 år gammal och pappan 
var intagen på mentalsjukhus tills han tog livet av sig genom att hoppa från ett fönster. 
B var då 9 år. Efter att föräldrarna skildes levde mamman med en man som 
misshandlade både henne och barnen. Det hände att mamman deltog i misshandel av 
barnen, om mannen krävde det. I hemmet saknades trygghet och struktur. Det fanns 
varken mat på bestämda tider eller rena kläder. B upplevde en stor lättnad och glädje 
när han började i skolan. Han blev omtyckt, han kände sig trygg där och det blev en 
fast punkt för honom.  
 
Under ungdomsåren utvecklade han en utpräglad narcissistisk hållning. Han hade då 
sedan barndomen hittat en trygghet och ett sätt att trösta sig själv i sin egen spegelbild 
och i tanken ”jag är vacker”. När det var som värst hemma gick han undan och satt 
framför spegeln och där hittade han kärlek. Under ungdomsåren kände han sig 
oövervinnerlig. Han hade massor av kompisar, massor av flickvänner och kände 
aldrig några svåra känslor. Han surfade på tillvaron, sov knappt, åt knappt, han var 
behovslös och kände sig som en kung. 
 
Sedan kom kraschen. Han togs in på en psykiatrisk klinik och upplevde där hur ”allt 
togs ifrån honom”. Han kände det som att vårdarna tryckte ner honom, att de andra 
patienterna hånade honom och stirrade på honom och han föll från höjderna han 
befunnit sig på. Detta är ett synnerligen smärtsamt och traumatiskt minne för honom. 
 
Så småningom kom han till Viksjö Gård Behandlingshem, där jag arbetar. Han var då 
hjälpsökande men med arrogansen alldeles under ytan om något krävdes av honom 
eller om han konfronterades lite närmare kring något. Han började i individualterapi 2 
ggr / vecka och han skulle delta i miljöterapin. Några familjesamtal i vanlig mening 
skulle inte gå att ha, eftersom hans mamma bodde långt från behandlingshemmet och 
dessutom bedömdes inte kunna klara av det. Syskonen bodde också spridda över 
landet och på långt avstånd och hade fullt upp med att överleva sina respektive 
traumatiska bakgrunder. Alltså bestämdes att det skulle ske ett familjearbete, men 
med B och hans två kontaktpersoner/familjeterapeuter. B skulle där få tillfälle att 
berätta historien om sin uppväxt och arbetet skulle bestå i klargörande, när i tiden 
olika händelser inträffat, vilka som var närvarande etc. med syftet att skapa kronologi, 
mening och sammanhang. 
 
B hade mycket svårt att inordna sig i tillvaron på behandlingshemmet. Han kunde 
svara på krav om att stiga upp på morgonen med att bli osannolikt kränkt. Hur kunde 
vi kräva av honom, som var så fylld av smärta, att han skulle stiga ur sängen och 
passa en tid? Han kunde bli föraktfull över vardagssysslor: laga mat? Varför då, när 
man bara vill dö? Att delta i städning, utflykter, trädgårdsarbete, att gå i skola eller 
skaffa en praktikplats – allt detta var futtigt och banalt. Han blev ofta arg på 
personalen och kände sig missförstådd. ”Ni förstår inte” var en fras han ofta 
upprepade ”för ni mår så jävla bra och ni har inte gått igenom vad jag har gått 
igenom”. B hade mycket lite kontakt med andra ungdomar. Flera blev rädda för 
honom och hans kontakt med dem bestod mest i att han lånade cigaretter och pengar. 
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Hans ekonomi var en katastrof. Han köpte upp alla sina pengar på dyra märkeskläder 
som han hävdade att han måste få ”unna sig” och sedan var han pank. 
 
B hade ett stort intresse för konst. Han kunde måla, han var självlärd och med 
uppenbar begåvning. Den konstruktiva kontakt som utvecklades, med B´s 
kontaktperson S, som också målar och älskar konst, och med andra i personalen – 
gick via konsten. Så småningom utvidgades kontaktytorna och B upptäckte att det var 
ganska skönt att prata. Han ville gärna ha enskilda samtal med personal om han själv 
fick bestämma över samtalen; vad man skulle prata om och hur länge samtalen skulle 
vara. I perioder fick vi införa begränsningar; ”nu kommer jag att kunna prata med dig 
i en halvtimme, sedan måste jag…”. Annars kunde samtalen svämma över och bli hur 
långa som helst. Det var lätt att bli engagerad i sådana samtal. B´s livshistoria är 
gripande och tragisk och skrämmande och B har också ett intresse för existentiella och 
moralfilosofiska frågor som det var lätt att fångas av. Vi fick hjälpas åt att begränsa, 
att uppmärksamma varandra om någon blev ”indragen” och började tänja på sina egna 
gränser för vad som var rimligt. B kunde emellanåt vara aggressivt utagerande och 
verkade testa om han kunde skrämma personalen, vilket han också kunde. Han hade 
också episoder av självdestruktivt agerande, vid ett tillfälle slängde han sig på golvet 
inne på kontoret, höll en kniv mot halsen och hotade att ta livet av sig. När vi fått 
honom att lämna ifrån sig kniven kom tårarna och litenheten och förtvivlan fram.  
 
Så gick tiden och B erövrade mer inre stabilitet. Efter 18 månader flyttade han över 
till Viksjö Gård Resursenhet, vilket innebar boende i en egen lägenhet och en 
praktikplats i en second hand-butik. Han fick nya kontaktpersoner (jag blev en av dem 
och fortsatte min kontakt med B genom att jag bytte arbetsplats till Resursenheten 
några månader innan B flyttade över) men behöll sin individualterapeut från tiden på 
behandlingshemmet. De bytte lokal och ändrade frekvensen till 1 g / vecka men för 
övrigt fortsatte arbetet som tidigare. B klarade sig ganska bra i eget boende. Han fick 
mer och mer kontakt med både inre och yttre realitet. Han rapporterade förvånat att 
han kände behov som han måste ta hand om. Han kunde känna att han frös, till 
exempel, eller att han var hungrig. Han använde sina kontaktpersoner till att 
undersöka hur ett vanligt liv kan vara. Hur kan man känna? I olika situationer? Är 
andra människor lyckliga jämt? En hel del förakt för ”Svenssonliv” kunde växla med 
längtan efter gemenskap med andra. Vi började känna att han mer och mer såg oss 
som personer i vår egen rätt. Han blev nyfiken på oss, började ställa personliga frågor, 
visade emellanåt en tydlig omsorg. 
 
B hade perioder då han isolerade sig i lägenheten. Det brukade börja med att han 
ilsket vägrade gå till sin praktik eftersom han hade en sådan smärta inom sig. Han 
märkte dock att det blev värre, att isoleringen ökade ångesten och kunde till slut 
komma fram till att det var bättre för honom att stiga upp och ta sig iväg även om det 
kändes svårt. 
 
Nu har B avslutat sin individualterapi. Han är utskriven och planerar att börja på 
konstlinje på en folkhögskola med internat till hösten. Även om han fortfarande 
kämpar med smärtan och ångesten har han nu ett eget hopp och tillförsikt inför 
framtiden. 
 
B har en narcissistisk personlighetsstörning. Han är en Narcissus, men inte vid en 
skogstjärn, utan i ett pojkrum framför en spegel. Hans maniska försvar var som en 
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rustning som krackelerade och gick sönder i de sena tonåren. Han har gjort ett oerhört 
arbete med sig själv tillsammans med personalen på Viksjö Gård för att hitta tillbaka 
till sig själv och kunna leva i verkligheten. 
 

Intervju med B´s individualterapeut: 
 
Jag träffar B´s terapeut ca 1 månad efter det att individualterapin avslutats. Terapin 
varade i 3 år. 
 
Terapeuten berättar: 
Hennes inställning var initialt att hon inte så gärna ville börja med en ny 
individualterapi. När det ändå blev bestämt så, accepterade hon, men gick in i arbetet 
utan att vara så angelägen. 
 
Hon berättar att B´s motstånd i terapiprocessen varit tydliga, synliga och aktiva 
genom hela terapin. Han har regelbundet hamnat i en position där han konstaterat ”det 
här hjälper inte!” och även ”jag vill avsluta det här!”. Denna position har kommit igen 
i olika faser av terapin. 
 
Terapeuten beskriver att B i början av terapin främst kämpade med sin brist på tillit. 
Han var rädd att terapeuten skulle förstöra honom, han anklagade henne för att sko sig 
på hans elände. Han hade en känsla av att hon var en utsugare, ju mera han berättade 
om sitt elände, desto bättre skulle hon må. 
 
Hon bemötte detta med ”javisst, detta är mitt jobb, och jag får betalt för det, men du 
och jag kan göra ett jobb tillsammans, vi har en uppgift att arbeta på, som kan leda till 
att det blir bättre för dig.” Hon upplevde det som att hon fick bära hoppet, det fanns 
till en början uteslutande hos henne. 
 
Handledningen var viktig för henne. ”Om det bara hängde på lustkänsla”, säger hon, 
”då skulle terapin ha avslutats för länge sedan”. Även hos henne, som terapeut, 
väcktes motstånd. Hon ville inte sitta och höra på ”det där dravlet”.  
 
Motstånden hanterades genom att terapeuten sade till B att de skulle betrakta dem som 
”en signal” om att något var problematiskt. ”Låt oss stanna upp och titta på vad det 
är”. Det har alltid varit talbart, säger hon, ingenting som fått pågå i det fördolda. 
 
B´s tillit till terapeuten ökade gradvis, och på ett hållbart sätt. B blev allt mer 
övertygad om att hon inte ville honom något illa. Men han var missnöjd med hennes 
interventioner. Han hade velat att de skulle tala om hans yttre. Hon uttalade tydligt att 
det var det inre som hon var intresserad av. 
 
Hans ilska och förakt har varit öppet. ”Tack och lov”, säger terapeuten, ”han har 
aldrig suttit där och föraktat mig i smyg, med ett leende på läpparna”. 
 
Hon tycker att han har kunnat ta emot hennes reflektioner. Han har tyckt om att hon 
hållit hoppet levande. Han har tyckt om när hon beskrivit utveckling hos honom; hur 
hans tillit ökat, hur hans känsloregister ökat i omfattning, hur han erövrat en mera 
positiv bild av henne. 
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”Det var som om han tog till sig en ny sorts spegel” säger hon. Men det väckte också 
svåra känslor. Han fick kontakt med sin rädsla. Han kunde uppleva sig liten, känna 
sorg och ledsenhet, känna sig okunnig; ”dum i huvudet!” och ynklig. Samtidigt 
väcktes en längtan i honom. En längtan efter det goda som fanns utanför honom, i 
världen. Han började kunna känna hopp och tilltro. ”Hela han blev mera avspänd, 
mera avskalad”.  
 
Varje förnyad och utökad kontakt med den svaga, behövande sidan aktiverade 
våldsamma attacker av självförakt och förakt mot ”hela det här jävla livet”. Han 
kunde ösa ur sig förakt och ilska mot allt och alla, men plötsligt stanna upp, rikta sig 
mot terapeuten och säga: ”men det gäller inte dig!” Det var som att han fick en impuls 
att skydda henne, mitt i sitt raseri. 
 
Sådana urladdningar av ilska och förakt ledde ofta till tvivel hos terapeuten. ”Hjälper 
det här verkligen?”  ”Har mitt arbete någon betydelse?” 
 
Han fick ha de föreställningar om mig han hade, säger hon, däremot var det en fråga 
om hur arg han fick bli. Terapeuten sade att han var välkommen till terapin hur arg 
han än var, hans ilska fick finnas där. Men om hon skulle bli för rädd, då skulle de 
inte kunna jobba. Där gick en gräns. Och märkvärdigt nog, konstaterar terapeuten, så 
har hon aldrig blivit rädd för honom. Det har varit obekvämt, när han vält bord och 
skrikit ut sin ilska, men hon har aldrig känt sig hotad personligen.  
 
Terapeuten tycker att B kunnat acceptera framsteg, förbättring, utveckling hos sig 
själv. Han deklarerade från början att han var rädd att det skulle gå för fort, att 
terapeuten skulle kunna attackera honom, vara elak. Hon sade då till honom att han 
måste tala om när de måste dra ner på tempot, hon behövde hans vägledning om hur 
de skulle arbeta. B tog fasta på det och kunde luta sig fram och säga ”nu, ser du, det 
här är viktigt, nu är vi på rätt väg!”  
 
Framstegen har värnats, tycker hon. B har velat att hon skulle ”ha hand” om dem. De 
har varit ömtåliga, B har sänkt rösten när han talat om dem. Han har inte vågat hoppas 
riktigt på att de bär. Men, och på den här punkten är terapeuten mycket bestämd, han 
har inte försökt destruera sina framsteg. Han har haft ett ödmjukt förhållande till sin 
ökade känsla av helhet och i slutet av terapin var hans förakt klart nedtonat. Hans 
utveckling har varit från destruktivitet till ett försiktigt och skört hopp.  
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Avslutande ord 
 
Jag valde B som exempel från det kliniska arbetet eftersom han har en så tydlig 
narcissistisk problematik, av avsevärd svårighetsgrad. Jag har beskrivit hans 
utveckling ur mitt perspektiv som miljöterapeut och sedermera kontaktperson. Jag var 
nyfiken på vad hans individualterapeut skulle förmedla från den 
individualterapeutiska processen. Hur såg hon på hans motstånd? Hade hon sett 
exempel på negativ terapeutisk reaktion? Hur såg hon på de känslor som visat sig i 
överföring – motöverföring? 
 
Jag tror att det hade betydelse att terapeuten till att börja med inte var så angelägen. 
Hon ägde en ”svalkande likgiltighet” som förmodligen bidrog till att B vågade närma 
sig i terapiprocessen. Hon hade inga räddningsfantasier eller egna behov av att 
”lyckas”. 
 
Under den första tiden, i början av terapiprocessen, kunde hon härbärgera och utstå 
hans våldsamma attacker, hans ilska, nedvärderande och förakt. Hon tar upp hur 
viktig handledningen var. Hon behövde någonstans att gå där hon i sin tur kunde få 
”göra sig av med” allt som han öste ur sig och som hon tog emot. 
 
B´s maniska omnipotenta försvar hade ju rasat samman innan han kom till 
behandlingshemmet. Förmodligen var det en förutsättning för att det i terapin gick att 
nå det infantila, behövande självet. Det var dock förenat med mycket smärta.  
 
Här ser man tydligt de destruktiva processer som beskrevs av Rosenfeld (1971). 
Attacker riktade både mot terapeuten och mot den egna upplevda ”svagheten” sätts 
igång varje gång den behövande delen av personligheten får komma till uttryck och 
uppmärksammas i terapin. 
 
Det sker en gradvis uppbyggnad av ökande tillit till terapeutens godhet, och B kan 
introjicera den och stärkas i sitt inre. Hela tiden sker dock reaktiva återfall i 
narcissistiskt föraktfulla attityder. 
 
B utökar sitt känsloregister, upptäcker sina grundläggande behov och börjar uppleva 
att han kan ta hand om sig själv. Samtidigt deponerar han aspekter av sig själv hos 
terapeuten. Hon ska ”förvara” hans framsteg, och ge dem tillbaka under 
terapitimmarna. Hon ska hålla hoppet, för håller han det själv så tappar han det och 
faller rakt ner i förtvivlan och hopplöshet. 
 
Så småningom vågar han pröva att själv behålla hoppet och att känna att framstegen 
tillhör honom. Han börjar prata om längtan och om att han känner sig redo. 
 
Det är intressant att terapeuten inte sett någon negativ terapeutisk reaktion. Det har 
inte förekommit överraskande försämringar eller försök att förstöra det som uppnåtts. 
Däremot har starka motstånd funnits, genom hela terapin, men mera massivt i början. 
Precis den attityd av förakt och nedvärderande som Abraham (1919) beskrev finns 
hos B. Men den har tagit formen av öppen negativ överföring snarare än dold och 
förstulen sådan. ”Tack och lov”, säger terapeuten. För då var det ju talbart, det gick 
att sätta ord på det, det gick att arbeta med. Den narcissistiska omnipotenta attityden 
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var också mera uttalad och riktad mot terapeuten under den första tiden i terapin. Den 
gav sedan vika för en gradvis ökande tillit till terapeuten och även ett behov att 
skydda henne, för att kunna använda henne som ett gott objekt. B´s inre värld har vid 
terapins slut genomgått en tydlig förändring.      
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