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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var dels att undersöka hur ett antal kliniskt 

verksamma psykoterapeuter beskriver sitt sätt att introducera patienter i 

psykodynamisk psykoterapi, dels att undersöka psykoterapeuternas 

reflektioner och resonemang kring detta. För detta syfte valdes en kvalitativ 

metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta legitimerade 

psykoterapeuter, vilka alla hade en utbildning med psykodynamisk 

inriktning. Psykoterapeuterna var verksamma både inom offentlig och privat 

verksamhet. Deras beskrivningar av hur de introducerar patienter rörde två 

huvudområden. Dels vägledning inför terapi och dels att berätta om 

arbetssättet i terapi. Psykoterapeuternas resonemang kring introduktion av 

behandlingsmetoden bestod dels av sådana reflektioner som gav uttryck för 

ambivalens avseende introduktion och dels sådana som gav uttryck för 

tydlighet. Samma psykoterapeut gav ofta uttryck för båda typerna av 

reflektioner. Det framkom att undersökningsdeltagarna hade format sitt sätt 

att introducera patienter utifrån den kliniska erfarenheten. De hade inte med 

sig något tydligt förhållningssätt från den psykodynamiska skolningen. 

 
 

 

 

 



Inledning 

 

Bakgrund till studien 

Utifrån egna erfarenhet har jag kommit att bli intresserad av hur patienter introduceras i 

psykodynamisk psykoterapi. Dessa erfarenheter grundar sig på eget arbete som terapeut, på 

samarbete och samtal med kollegor och handledare, på mina studier till psykoterapeut samt 

personliga erfarenheter i egenterapi . Jag har arbetat med psykodynamisk psykoterapi både i 

privat regi samt inom psykiatrins öppenvård. Det jag har sett och upplevt säger mig att 

varianterna på hur patienter introduceras är många. Allt ifrån så gott som ingen introduktion 

alls, till mer specifik introduktion om hur psykodynamisk psykoterapi går till. Vad som sägs 

till patienterna om psykodynamisk psykoterapi varierar.  Även synen på att introducera 

patienter är olika.  I mitt kliniska arbete och under utbildningen till psykoterapeut har jag mött 

vitt skilda värderingar i frågan. Jag har kommit att allt mer fundera över hur jag själv gör och 

hur jag vill göra när det gäller att introducera patienter i psykodynamisk psykoterapi.  Hur ser 

mitt eget synsätt ut? Hur tänker och gör andra? Detta är bakgrunden till att jag beslutade mig 

för att i min uppsats undersöka detta ämne. 

 

De första samtalen inför en psykodynamisk psykoterapi, det diagnostiska samtalet, är ofta tre 

eller något fler till antalet. Dessa samtal ligger till grund för en diagnostisk beskrivning samt 

en bedömning om huruvida psykoterapi kan vara till hjälp för patienten. Under dessa första 

samtal görs en överenskommelse angående tid, plats, återbud e t c. Här sker också någon form 

av introduktion till behandlingsmetoden. Introduktionen kan ge svar på frågor som: Vad är 

psykodynamisk psykoterapi?  Vad går behandlingsmetoden ut på? Vad ska psykoterapeut och 

patient göra tillsammans? Vad förväntas av patienten? Hur jobbar psykoterapeuten i rummet?   

I denna studie är det introduktionen till behandlingsmetoden som står i fokus, således belyses 

inte hur diagnos påverkar behandlingsmetod och inte heller belyses överenskommelse om 

ramar och behandlingskontrakt. I den kliniska praktiken går dock dessa områden in i 

varandra. 

 

Teori 

Introduktion i psykodynamisk psykoterapi är ett område där författaren inte funnit någon mer 

enhetlig modell. Någon forskning med detta ämne som huvudfokus har inte heller upptäckts. 

Författaren har sökt sig fram i litteratur som på olika sätt behandlar psykoterapeutisk teknik, 

och där funnit att ämnet berörs i kortare sekvenser eller i något längre resonemang . Den 

teoretiska överblicken kommer här att ta sin utgångspunkt ur Freuds syn på vilken 

introduktion en ny patient behöver inför en psykoanalys. Därefter förflyttas perspektivet till 

att beskriva några samtida författares syn på detta ämne. Det teoretiska perspektivet rör sig 

mellan att beskriva instruktioner till psykoanalys, till psykoanalytisk psykoterapi samt till 

psykodynamisk psykoterapi.  

 

När Freud berör ämnet i sin artikel ”Om inledningen av behandlingen” (1913), menar han att 

det är viktigt att lämna åt patienten att inleda behandlingen med det stoff han eller hon 

kommer med.  



Freud gör ett undantag vad gäller det han kallar ”den psykoanalytiska teknikens grundregel” 

(s.165), där han tydligt introducerar patienten till denna regel och vad den innebär.  

Freud skriver i sin artikel att han brukar formulera sig på följande sätt inför sina patienter:  

”Så är det en sak till innan ni sätter i gång. Det ni berättar för mig måste i ett 

avseende skilja sig från en vanlig konversation. Medan ni i vanliga fall med rätta 

tänker på sammanhanget och försöker låta bli att tappa tråden och avvisar alla 

störande infall och sidospår för att inte, som man säger, förlora er i detaljer, så 

skall ni här förfara på ett annat sätt. Ni kommer att märka att medan ni pratar 

kommer det för er olika tankar som ni vill tillbakavisa med vissa kritiska 

invändningar. Ni kommer att vara frestad att säga till er själv att det eller det inte 

hör till saken, eller att det är alldeles oviktigt eller rent nonsens och att man 

därför inte behöver säga det. Den kritiken får ni aldrig ge efter för; säg trots den 

precis vad som faller er in, ja faktiskt just för att ni känner motvilja mot att säga 

det. Skälet till den föreskriften – som egentligen är den enda ni måste följa – 

kommer ni att få veta och inse det berättigade i vid en senare tidpunkt. Säg alltså 

allt som kommer för er. Tänk er att ni befinner er i samma situation som en 

tågresenär som har en fönsterplats och beskriver för de medpassagerare som 

sitter längre in i kupén hur utsikten förändras inför hans ögon. Slutligen får ni 

aldrig glömma bort att ni har lovat att vara fullständigt uppriktig, och låt 

ingenting passera oomnämnt därför att det av någon anledning förefaller er 

obehagligt.” (s. 165-166)  

Freud menar således att detta räcker som introduktion till behandlingen, och att det tvärtom är 

viktigt att inte ha långa förberedande samtal inför en behandling. Anledningen till detta menar 

han är att det påverkar och styr överföringssituationen, istället för att överföringen får växa 

och utvecklas fritt från början.  

 

Att det i en introduktion till psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi är viktigt att instruera 

patienten till att så fritt som möjligt dela med sig av tankar, drömmar, fantasier och 

associationer, menar en mängd författare efter Freud. Nutida teoretiker tycks dock i sina 

tankegångar ha en mildare inställning till ”grundregeln”, i så måtto att snarare uppmuntra till 

än att kräva av patienten att tala och associera fritt.  

I jämförelse med Freud har Sigrell (2000) med ytterligare perspektiv i sina instruktioner. 

Dessa perspektiv handlar dels om att mer tydligt uppmuntra patienten att tala om sina känslor 

inför psykoterapeuten, samt om att beskriva psykoterapeutens uppgift i relation till patienten 

under samtalets gång. Sigrell beskriver att han brukar uttrycka sig ungefär på följande vis:  

”Vi kommer att sitta mitt emot varandra. Din uppgift är att komma hit 

regelbundet på de tider vi har bestämt och prata om de problem och bekymmer 

du har. Om du inte har något aktuellt problem, så skall du säga vad som faller 

dig in. Det låter svårt kanske. Men du har ju haft tidigare besvär och konflikter 

som du velat tala om. Och du kan också prata om vad som händer just nu i 

rummet och i förhållande till mig. Vilka känslor och tankar som dyker upp.  

Sen finns det ett mer personligt område, djupare skikt, som fantasier, drömmar, 

tankar, associationer, plötsliga infall och liknande.  



Gör inte upp i förväg vad du vill tala om. Det är viktigt att du inte förbereder 

och lägger upp en plan över vad timmarna skall handla om.  Det är mer det som 

kommer upp under timmen, som har betydelse. Min uppgift är att lyssna så noga 

och så nära som möjligt för att förstå hur du har det. När jag tror att jag förstår, 

så säger jag något för at du skall få en bättre förståelse. Ibland kommer du att 

ställa frågor. Ibland svarar jag och ibland svarar jag inte, beroende på hur jag 

bedömer vad som är bäst för dig. Vår relation kommer att skilja sig från den du 

har med andra. Där för ni mer ett samtal där båda deltar lika mycket. Så blir det 

inte här. Du talar och jag lyssnar. Och syftet är att du bättre skall förstå dina 

problem och svårigheter. ”(s.92)  

Sigrell berör också att patienter ofta inte vet så mycket om psykoterapi, och att de kan komma 

att ställa frågor om hur behandlingen kommer att gå till.  Han menar då att terapeuten kan 

hänvisa till hur de inledande intervjuerna med patienten har gestaltat sig, med den skillnad att 

terapeuten framöver kommer att än mer ha en lyssnande roll.  

Sigrell menar vidare att det i introduktionen till psykoterapi är viktigt att föra fram att 

behandlingen och dess resultat är beroende av ett samarbete mellan terapeuten och patienten. 

 

Gullestad och Killingmo (2005) lyfter fram att nästan ingen i vår tid använder Freuds version 

av instruktionerna till psykoterapi. Instruktionen om fria associationer finns dock kvar som en 

bas i den psykoanalytiska terapimetoden, även om varje enskild psykoterapeut har hittat sin 

egen formulering. Gullestad och Killingmo menar dock att det är ett ideal snarare än något 

reellt, att patienten ska kunna associera fritt. Ingen psykoterapeut förväntar sig att patienten 

ska klara av en sådan total öppenhet i praktiken.  

 

Luborsky (1984) menar att psykoterapeutens förklaring av behandlingsprocessen bör vara 

kortfattad, eftersom patienten ändå kommer att få erfara hur processen går till. Luborsky anser 

att långa förklaringar kan förvirra patienten, och att det därför räcker att ge patienten 

instruktionen att han/hon kan tala om det som han/ hon önskar. Det är viktigare att uppmuntra 

patienten att försöka säga det som han/hon tänker på än att hävda att patienten måste uttrycka 

allt som kommer upp.  

 

När det gäller patientens ansvar i behandlingen menar Kernberg, Appelbaum, Carr, 

Koenigsberg och Selzer (1994) att det är viktigt att betona att patienten har ett ansvar vad 

gäller att kommunicera ärligt och uppriktigt med terapeuten.  

Patienten behöver få information om sitt eget ansvar och att det inte räcker med att enbart 

komma till terapisessionerna. Vidare ska patienten informeras om att ett psykologiskt arbete 

också bör göras emellan sessionerna. De menar att det bör klargöras att patienten inte kommer 

att botas på något magiskt vis av terapeuten, utan att en viktig del i behandlingsformen är 

samarbetet mellan terapeut och patient. Patienten behöver ta ansvar för sin del i detta.  

 

Ursano, Sonnenberg och Lazar (2004) menar däremot att det är viktigt att patienten får veta 

mer om hur behandlingen kommer att gå till.  



Psykodynamisk psykoterapi är nämligen allt som oftast en okänd form av behandling för 

patienten. När Ursano et al. (2004) formulerar hur psykodynamisk psykoterapi kan förklaras 

för patienten skriver de så här: 

 ”Psychodynamic psychotherapy can be explained to the patient as a process for learning a 

new method of problem solving, based on an understanding of the personal life history, the 

workings of the mind that are outside conscious awareness, and the personal view of the 

world – one´s psychic reality. The individual´s psychic reality hinges on the way in which 

past experience is used as an unconscious template for present behaviors-feelings thoughts, 

fantasies and actions.” (s. 73)  

Ursano et al. menar vidare att det är viktigt att lära patienten både om målen för en 

psykoterapeutisk behandling samt om hur processen går till.  Detta sätt att förhålla sig som 

terapeut skapar grunden för en trygg atmosfär mellan terapeut och patient.  Mer konkret 

handlar det om, att i inledningen av en terapi visa på att det förflutnas mönster påverkar nuet, 

samt att förklara begrepp som överföring, försvar och motstånd. Detta bör ske både genom 

förklaringar och genom exempel från patientens liv och från terapisituationen. I inledningen 

av en terapeutisk behandling får patienten lära sig att psykodynamisk psykoterapi fungerar 

genom att patienten återupplever det förflutna i relation till terapeuten, i 

överföringsrelationen.  

Ursano et al. menar att psykoterapeuten i inledningsfasen av en behandling kan utgå från att 

patienten behöver få mer kunskap om psykodynamisk psykoterapi, dels för att få en 

introduktion och dels för att känna sig trygg och bekväm i situationen.  Däremot kan 

terapeuten släppa detta när behandlingen är igång. Då behöver patienten inte mer av 

instruktioner, utan snarare att terapeuten lyssnar och försöker förstå.  

 

McWilliams (1999) lyfter fram vikten av att förklara behandlingsmetoden för en ny patient.  

Hon framhåller att Freuds grundregel bör förklaras med ett vardagsnära språk. Detsamma 

gäller att terapeuten som en del i behandlingen kommer att undersöka patientens reaktioner på 

terapeuten. Att kommunicera detta till patienten bidrar till att och utveckla en arbetsallians, 

menar McWilliams.  

 

Hillensroth och Cromer (2007) har gjort en forskningsöversikt som syftar till att undersöka 

och summera nutida forskning, vilken beskriver sambandet mellan terapeutens agerande 

under bedömnings-/intervjufasen och den allians som skapas initialt. Forskningen spänner 

över flera psykoterapeutiska metoder där psykodynamisk psykoterapi är en av dessa.  

Hillensroth och Cromer konstaterar att terapeutisk allians formas tidigt i en psykologisk 

behandling. De sammanfattar resultaten av sin forskningsöversikt genom att summera 

terapeutiska interventioner som förbättrar den inledande alliansen i en behandling. 

Psykoedukation angående patientens symtom och angående den psykoterapeutiska 

behandlingsmetoden är med bland dessa interventioner.  

 

 

 



Den redovisade litteraturen visar på en del olikheter vad gäller synen på introduktion i 

psykodynamisk psykoterapi. Vissa författare har i huvudsak inspirerats av de instruktioner till 

den psykoanalytiska grundregeln som Freud formulerade för hundra år sedan, och menar att 

detta i stort räcker som introduktion. Medan däremot andra betonar vikten av att pedagogiskt 

lära ut vad psykodynamisk psykoterapi är och hur arbetssättet kan gå till.  

Med detta som bakgrund blir det intressant att fundera över hur yrkesverksamma 

psykoterapeuter skulle beskriva att de gör när de möter nya patienter i sin kliniska vardag. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att dels att undersöka hur ett antal kliniskt verksamma 

psykoterapeuter beskriver sitt sätt att introducerar patienter i psykodynamisk psykoterapi, dels 

att undersöka psykoterapeuternas reflektioner och resonemang kring detta. 

 
 

 

 

 

 



Metod 

För studiens syften valdes en kvalitativ metod. Enligt Kazdin (2003) representerar kvalitativ 

forskningsmetod ett sätt att närma sig det subjektiva i mänsklig erfarenhet, med fokus på 

berättelsen, beskrivningen, tolkningen, sammanhanget eller meningen. Målet med kvalitativ 
forskning är att kunna beskriva, tolka och förstå det fenomen som avses att undersökas.  

Val av psykoterapeuter 
De deltagare som söktes för studien var legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk 

inriktning. Förfrågan om att delta i undersökningen skedde via brev, som skickades till 15 

legitimerade psykoterapeuter.  Dessa valdes ur Riksföreningen PsykoterapiCentrums 

medlemsregister samt via sökmotorn Eniros gula sidor. En jämn könsfördelning eftersträvades 

i valet av psykoterapeuter. Av praktiska skäl valdes psykoterapeuter yrkesverksamma i 

Mälardalen.  

 

Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som ansågs mest lämplig för undersökningens syfte var 

semistrukturerad intervju. Enligt Langemar (2008) är det vanligt att den förutbestämda 

strukturen består av ett antal färdigformulerade frågeområden. Utöver detta ska det sedan 

finnas utrymme för varierande följdfrågor och nya frågor, vilka skapas under intervjuns gång. 

Det finns inget krav på att de frågor som ställs ska vara i samma ordning eller formuleras på 

exakt samma sätt som i tidigare intervjuer. Snarare är det intervjuarens förhållningssätt under 

intervjun som är viktigt, ett förhållningssätt som bör uppmuntra uttömmande och varierande 

svar.  Detta eftersom en kvalitativ intervju syftar till att få fram ett innehållsrikt och 

meningsfullt material.  

 

En intervjuguide utformades, vilken innehöll fem frågeområden som skulle aktualiseras under 

intervjun (se Bilaga 1): 

 Uppmuntra intervjupersonen att beskriva hur han/hon berättar om psykodynamisk 

psykoterapi. 

 Be intervjupersonen ge exempel på en patient som nyligen började i psykodynamisk 

psykoterapi och hur han/hon gjorde då. 

 Uppmuntra intervjupersonen att berätta hur han/hon gör om patienten i inledningen 

ställer frågor kring psykodynamisk psykoterapi. 

 Uppmuntra intervjupersonen att dela med sig av sina reflektioner avseende 

introduktion av psykodynamisk psykoterapi. 

 Be intervjupersonen fundera över och beskriv vad som påverkat hans/hennes sätt att 

tänka och förhålla sig när det gäller introduktion av psykodynamisk psykoterapi. 

 

Samtliga intervjuer spelades in på ljudband och sparades för transkribering. 

 
 
 



Procedur 
En pilotintervju med en legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning 

genomfördes innan intervjuundersökningen startade. Syftet var att pröva frågornas relevans 

samt deras potential till att stimulera intervjupersonen att beskriva sina subjektiva erfarenheter 

och upplevelser inom området.  

 

Ett introduktionsbrev skrevs, vilket innehöll en beskrivning av studiens syfte samt en 

förfrågan om deltagande i en intervju (se Bilaga 2). Bifogat i breven fanns också en 

svarsblankett (se Bilaga 3), där deltagarna gavs möjlighet att tacka ja eller nej till att delta.  

Sammantaget skickades femton förfrågningar ut, vilket resulterade i att fem psykoterapeuter 

tackade ja till att delta i studien. Efter detta tillfrågades ytterligare tre legitimerade 

psykoterapeuter via personliga kontakter. Samtliga tre tackad ja. Sammantaget deltog åtta 

legitimerade psykoterapeuter i studien. Av dessa var tre män och fem kvinnor.  Av de åtta 

deltagarna var fem utbildade psykologer, en sjuksköterska, en socionom samt en 

socialpedagog . Två av undersökningsdeltagarna var verksamma inom landstingsdriven 

psykiatri, de övriga bedrev behandling inom privat verksamhet. Samtliga hade dock 

erfarenhet av att arbeta inom offentlig vård, så som psykiatri och institutionsvård. Deltagarna 

hade varit legitimerade psykoterapeuter mellan ett och tjugotre år.  

 

De psykoterapeuter som svarade ja till medverkan kontaktades via telefon eller mail för att 

komma överens om datum, tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer, förutom en, ägde 

rum under mars och april 2009. Tidpunkten för den sista intervjun var oktober 2009. 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats med undantag av en 

intervju som ägde rum i den intervjuades hem. Intervjuerna tog mellan fyrtio och femtiofem 

minuter att genomföra. De inleddes med information om studiens syfte och sammanhang, 

samt om etiska principer.  

 

Analys  
Den metod som valdes för att bearbeta intervjumaterialet var tematisk analys. En tematisk 

analys innebär att data struktureras utifrån teman. I en induktiv tematisk analys är teman inte 

bestämda i förväg utan de mejslas ut ur det insamlade materialet, medan det i en deduktiv 

tematisk analys finns förutbestämda teman. Det är vanligt att använda en kombination av 

dessa analysmetoder (Langemar 2008).  

I denna studie var teman i huvudsak inte bestämda i förväg, utan de skapades utifrån det 

insamlade materialet. Undantaget var dock att syftets två huvuddelar styrde hur materialet 

analyserades. Detta skedde på så sätt att materialet dels delades in i sådant som gick att 

hänföra till intervjupersonernas beskrivningar av hur de introducerar patienter i 

psykodynamisk psykoterapi och dels sådant som handlade om deras reflektioner kring att 

introducera patienter.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter att datainsamlingen slutligen var genomförd. 

Transkriptionerna lästes sedan igenom i sin helhet av författaren i flera omgångar för att få ett 

helhetsintryck av materialet. Nästa steg var att göra en mer detaljerad genomläsning av varje 

enskild intervju.  



Författaren markerade dels allt sådant som på olika sätt beskrev hur terapeuterna berättar om 

psykodynamisk psykoterapi, och dels sådant som beskrev terapeuternas reflektioner kring det 

aktuella ämnet.  

Nästa steg i analysen var att läsa igenom det markerade materialet upprepade gånger, för att 

identifiera olika teman. Utifrån dess teman sorterades materialet återigen, för att sedan 

komprimeras och sammanfattas med författarens egna ord. Temat belystes sedan med ett eller 

flera citat. Langemar (2008) beskriver denna del i analysen med följande bildspråk: ”Den 

liknelse som passar bäst för att beskriva denna process är att ’koka sås’, det vill säga att man 

reducerar en vätska genom att koka bort vatten. På så sätt får den mindre volym och blir 

tjockare utan att någon viktig ingrediens tas bort.” (s.93) 

De citat som valts ut ur materialet är de som av författaren bedömts bäst kunna levandegöra 

det aktuella temat. För att synliggöra att det funnits olika nyanser i intervjupersonernas svar 

har ibland fler citat använts under ett och samma tema. 

 

Etiska överväganden 
I denna studie har de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning tillämpats. Dessa sammanfattas av Vetenskapsrådet och innehåller fyra allmänna 

huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (n.d). 

 

Informationskravet. Undersökningsdeltagarna har fått information om studiens syfte. 

Informationen har skett både när de fick förfrågan om deltagande och i inledningen av 

intervjun. Deltagarna fick då även information om att materialet från intervjuerna skulle 

användas i en examensuppsats på psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet.  

 

Samtyckeskravet. De terapeuter som deltog i intervjun har själva valt att medverka, och har 

haft möjlighet att avböja. 

 

Konfidentialitetskravet. När det gäller deltagarnas identiteter, är det endast författaren av 

studien som känner till dessa. Uppgifter som namn, adress och telefonnummer har förvarats 

på ett sådant sätt att ingen annan haft tillgång till detta. Sådan information som eventuellt 

skulle kunna avslöja vem intervjupersonen är har genomgående tagits bort. Det material som 

har spelats in samt transkriberingarna kommer att raderas när uppsatsen är examinerad och 

klar.  

 

Nyttjandekravet. Intervjumaterialet har endast, och kommer endast, att användas inom ramen 

för denna studie.  



Resultat 
 

Utifrån undersökningens syfte har resultatet delats upp i två övergripande rubriker: 

A)Psykoterapeuters beskrivningar av hur patienter introduceras i psykodynamisk psykoterapi 

B)Psykoterapeuters reflektioner avseende att introducera patienter i psykodynamisk 

psykoterapi.  

 

Under rubriken A kunde två huvudområden urskiljas i materialet. Dels sådant som handlar om 

att vägleda patienter inför en terapi, och dels sådant som handlar om att tydliggöra hur 

arbetssättet i en terapi kan se ut. Detta sammanfattas under rubrikerna; Vägledning inför 

terapi och Att berätta om arbetssättet i terapi. Under B kunde också två områden identifieras. 

Dels sådana reflektioner vilka innehöll ambivalens inför att introducera patienter i 

psykodynamisk psykoterapi, dels sådana som betonade värdet av tydlighet. Detta 

sammanfattas under rubrikerna: Reflektioner som ger uttryck för ambivalens avseende 

introduktion och Reflektioner som ger uttryck för tydlighet avseende introduktion. Inom vart 

och ett av dessa områden beskrivs och sammanfattas materialet med författarens egna ord 

under olika teman. Därefter åskådliggörs texten med citat ur intervjumaterialet. Dessa citat 

ligger nära det talade, men har gjorts mer läsvänliga. Långdragna stakningar och ljud har 

tagits bort samt att kolon och punkt har skrivits ut där detta passar berättelsen. Tecknet (…) 

används för att visa att en del av transkriptionen tagits bort. Samma tecken utan parentes visar 

att intervjupersonen gör en paus.  Kvale (1997) menar att en varsam redigering av citaten bör 

göras både av hänsyn till intervjupersonen och för att underlätta läsningen.  

 

När patienten i texten eller i citaten beskrivs i tredje person har maskulin form valts. 

Undersökningsdeltagarna presenteras omväxlande som ”psykoterapeuterna”,  

”respondenterna” och ”intervjupersonerna”. 
 

 

A)Psykoterapeuters beskrivningar av hur patienter introduceras i psykodynamisk 
psykoterapi 
 
Psykoterapeuternas beskrivning rörde två huvudområden. Dels vägledning inför terapi, dels 

hur arbetssättet i en terapi kan komma att gestalta sig.  

 

Vägledning inför terapi 
Tre teman avseende vägledning inför terapi kunde urskiljas: Psykoedukation, Att vilja 

förmedla en atmosfär samt Patientens förväntningar på och erfarenheter av psykoterapi. 

 

 

 

 

 

 



Psykoedukation 

Samtliga respondenter beskrev att de har med inslag av psykoedukation. Dessa inslag berör 

olika områden utifrån den specifika patientens behov. En typ av psykoedukation var att lära ut 

sambandet mellan tidiga erfarenheter och hur patienten mår i nuet.  

 
”Men vad det psykodynamiska beträffar så berättar jag att, mer utifrån att problem 

man har i nuet, har ju naturligtvis att göra med de erfarenheter man har gjort i livet 

och att det är dessa som har format en och fortsätter att forma en och påverkar en i 

vardagen så att säga(…)” 

 

”(…) jag har en ganska enkel modell, ibland ritar jag för mina patienter, bara för att 

beskriva lite att så här tänker jag. Och det går väl egentligen ut på att jag försöker 

förklara att allting som man kan jobba med, som man kan lida av, det behöver inte vara 

direkt synligt. Det behöver liksom inte finnas på ytan eller vara explicit som jag brukar 

uttrycka det som. Utan att förklaringarna till att man mår som man gör i nuläget kan ha 

med saker att göra som inte är så väldigt synliga. Det kan ha att göra med saker längre 

tillbaka i barndomen, hur man har formats, hur man har vuxit upp och att det i sin tur 

skapar väldigt mycket av ens sätt att möta olika situationer i livet. Om man går in i 

någon form av kris eller om man mår dåligt så kan det ha att göra med att det är 

någonting gammalt som sätts igång igen, någon situation som man faktiskt inte har löst 

tidigare i livet, som en slags blind fläck.” 

Att berätta för patienten hur en människas inre kan reagera om han eller hon inte bearbetar 
sina svårigheter kan också vara exempel på psykoedukation i inledningsfasen av en terapi. 

”Jag kan också beskriva att man kan ha en tendens att samla på hög väldigt mycket, 

man liksom bearbetar inte, man smälter inte sina erfarenheter eller upplevelser eller 

svårigheter och då blir det för mycket till sist, ungefär som droppen som kommer 

bägaren att rinna över. Då kan det vara en jätteliten sak som får ett helt område att 

träda fram så att säga …”  

Ytterligare inslag handlar om att lära patienten om inlärda överlevnadsstrategier, samt att det 

sätt man blivit bemött på som barn påverkar självbilden. 
 

”(…) och det handlar ju dels om vad det innebär, om man tänker sig hur de här 

problemen kan ha uppstått, att det har att göra med hela livet och att ibland måste vi ha 

överlevnadsstrategier för att klara oss i livet och dessa bygger vi upp ganska tidigt med 

dem vi umgås tidigt i livet med, och vi har lång tid på oss att bli vuxna och utvecklas 

(…) ja och att vi behöver dem och har behövt dem, men sen kanske vi behöver andra 

eller vi känner att de är oss till besvär. Och det är ju därför man kommer till terapi i 

regel(…)” 

 

 

”(…) det jag tycker att de flesta ändå brukar förstå är om man säger att på det viset 

som man bemöter ett litet barn så lär sig barnet att förvänta sig att bli bemött och 

anpassar sig efter det och sen fortsätter man att göra på samma vis när man växer upp, 

det tycker jag de flesta brukar liksom säga ja till (…)” 



Att vilja förmedla en atmosfär 

Något som blev tydlig hos sex av intervjupersonerna var viljan att förmedla att patienten ska 

känna sig fri att kunna prata om vad som helst som är viktigt för honom. Respondenterna 

berättade att de vill förmedla att psykodynamisk psykoterapi präglas av en öppen och 

tillåtande atmosfär.  

 
”(…) men annars om jag ska beskriva hur jag arbetar så brukar jag säga att jag jobbar 

med ett helhetsperspektiv, att jag är intresserad av hela individen och att det är okej att 

prata om vad som helst i terapin, att det är både tankar, känslor och erfarenheter och 

existentiella frågor som dyker upp (…) att den som kommer ska känna sig fri att prata 

och trygg nog att ta upp svåra saker.” 

 

”(...) alltså det jag brukar beskriva det är att tala om för patienten att patienten 

kommer att få ge uttryck för sina känslor, tankar, sina funderingar, allt(…)” 

 

I samma atmosfär av att vilja förmedla ett tillåtande klimat framkom önskan att förmedla att 

det är patientens tid samt att meningen är att hitta ny förståelse, inte att moralisera.  

 
”Ja att det är din tid och här kan man ta upp vad som helst. Här ska vi försöka förstå 

vad det betyder och vad det står för, för dig. Jag kommer inte att moralisera utan här 

ska vi förstå. Förståelsen, det tror jag att jag pratar om med alla (…)” 

 

Patientens förväntningar på och erfarenheter av psykoterapi 

Sju av psykoterapeuterna betonade att de har ett undersökande förhållningssätt där de frågar 

kring patientens föreställningar om vad psykoterapi är och vad patienten har för förväntningar 

på psykoterapi. Här kan det också handla om att undersöka mer kring patienter som har 

erfarenhet av psykoterapi sedan tidigare. Detta beskrev intervjupersonerna som ett för 

patienterna lättillgängligt sätt att prata om psykodynamisk psykoterapi och vad det är.  
 

”Ja om jag försöker att strukturera lite vad jag tänker på, så är det att jag brukar höra 

lite med dem själva vad de vet om terapi. Kanske inte att jag formulerar det som att; 

vad vet du om psykodynamisk psykoterapi? (…) Jag tycker att det är viktigt att de själva 

får formulera först med sina fantasier och vad de har hört och lite sådant. Utifrån det, 

och det vi har kommit fram till vad de kan vara i behov av, och det vi har pratat om och 

det de själva har sagt, så försöker jag göra det så enkelt som möjligt.  

 

Att inte krångla till det, inte använda en massa fina ord eller psykologiska ord, utan 

enkelt.  

Och knyta an till det man har pratat om så att det kan kännas att det är angeläget för 

dem (…)” 
 

Något som framkom hos en av psykoterapeuterna var erfarenheten av att möta unga patienter 

som haft många olika samtalskontakter innan de kommer till psykodynamisk psykoterapi. 

Patienter som i någon mån är misstänksamma mot att gå in i en ny behandlingskontakt och 

som har svårt att tro på att det skulle kunna vara till gagn för dem.  



Här bemöttes detta genom att undersöka tidigare erfarenheter och använda dessa i 

introduktionen till psykodynamisk psykoterapi. 
 

”(…) Det jag gör då som introduktion det är att försöka få dem att gå igenom att vad 

har du varit missbelåten med, med den och den formen av behandling som du har fått, 

och vad förväntar du dig att du ska få här? Tror du att jag bara är ytterligare någon 

som kommer att vara likadan eller förväntar du dig någonting annat? Och sen kanske 

man också beskriver vad vi kan göra här och en sådan start brukar ju ofta bli bra, för 

då utgår man från att de är lite misstänksamma… 

Intervjuaren: Och har varit med om många sorters samtal låter det som? 

Ja precis, och då är man ofta misstänksam mot vad vuxna kan erbjuda, och då är det 

lika bra att börja där och det blir ju också någon slags introduktion till terapi (…).” 

 

För att bemöta allt för orealistiska förväntningar hos patienten på vad en terapi kan innebära, 

fanns hos en av intervjupersonerna en erfarenhet av att det ibland är viktigt att i en 

inledningsfas förmedla en realistisk syn på terapi. Detta eftersom sådana förväntningar annars 

kan tendera att bli ett hinder i terapiprocessen. 
 

”(…) sen brukar jag också lägga till att den här terapin, den här kontakten, kan 

innebära … jag tror inte det blir någon förändring, och där är jag lite ful, jag tror inte 

det blir någon förändring egentligen … Vad jag tror händer är att du ser mer av vad 

som är både negativt och positivt med dig men att du på vägen kanske börjar 

omvärdera lite vad som är positivt och vad som är negativt, att du ser nya sidor helt 

enkelt, att du berikas på något sätt och det kanske man i och för sig kan tala om att det 

är en förändring. 

 Intervjuaren: Att du säger, egentligen tror jag inte det innebär någon stor förändring, 

vad är det du vill förmedla tror du?  

Ja… jag är ute efter att skjuta hål på den här föreställningen att nu ska det bli en 

jätteförändring, för jag tror att det kan låsa en terapiprocess ganska mycket (…)” 

 
Att berätta om arbetssättet i terapi 
Tre teman inom området att berätta om arbetssättet i terapi kunde identifieras i materialet: 

Betoning av relationen mellan psykoterapeut och patient, Beskrivning av psykoterapeutens 

arbetssätt samt Beskrivning av tidsperspektiv i en psykodynamisk psykoterapi.  

 

Betoning av relationen mellan psykoterapeut och patient 

Samtliga respondenter uppgav att de beskriver att det som händer i relationen mellan 

psykoterapeut och patient är en viktig del av terapin.  Detta kan innebära att förmedla att 

terapi är ett möte mellan två människor. 

 

”(…) men annars så tycker jag att det idag känns ännu mer viktigt än förut att 

poängtera det här att det är ett möte mellan två människor och att det i ett samtal där 

man möts så händer det saker, med båda två. Och att det är något genuint mänskligt i 

det, att det är så vi utvecklas från allra första början(…)”  

 



Det kan också innebära att beskriva att relationen mellan psykoterapeut och patient är något 

som kommer att vara i fokus för att hitta ny förståelse. Här uppmuntras patienten att sätta ord 

på känslor och tankar som väcks i relationen till psykoterapeuten.   
 

”Jag brukar ofta betona vår relation här, att den är viktig. Att vi ska försöka förstå vad 

som händer, och när du tänker och känner saker som berör mig så är det jättebra om 

du tar upp dem, så att vi försöker förstå dem (…)” 

 

”(…) det kan handla lika mycket om hur du förhåller dig och hur du känner här och nu 

och inte minst hur du känner här i rummet och reagerar på mig, terapeuten, och att det 

är precis lika mycket det som man jobbar med, kan jag nog säga.” 

 

”(…) och jag kommer att ta upp vad som händer mellan dig och mig för det som 

händer mellan dig och mig händer där ute i livet också och då är det bättre att vi pratar 

om det här.” 

 

Beskrivning av psykoterapeutens arbetssätt 

Det framkom hos fem av intervjupersonerna att ett sätt att introducera patienten är att berätta 

om hur man som psykoterapeut kommer att arbeta i terapin. Att det är viktigt att ge en bild av 

vad psykoterapeuten kommer att fråga om och vad som är meningen med detta.  

 
”(…) jag skulle säga att jag kommer att fråga dig hur du tänker och hur du känner och 

väldigt mycket hur du känner, mest hur du känner och hur du upplever dig själv och hur 

du upplever andra. Och vi kommer att prata om vad som händer med dig i relation till 

andra människor. Och jag kommer att vara väldigt nyfiken, jag kommer att fråga om 

detaljer så att jag får klart för mig hur det ser ut för dig i det liv du lever, hur är det att 

vara du, och det här gör jag då för att se vad det är du har svårt med och vad du klarar 

(…) ” 

 

”Jag brukar ha en standardbeskrivning, inte för alla men i fall det blir befogat. Jag 

brukar säga, helt enkelt, att vi är två experter som sitter här. Du är expert på ditt liv 

och jag är expert på att ställa frågor utifrån min yrkesbakgrund.  

Kanske att jag med hjälp av de här frågorna kan får dig att se andra saker som du 

redan kanske visste på ett sätt, men som du med hjälp av frågorna kan se på ett nytt 

sätt(…)” 

 

Ett annat exempel på att berätta om sitt arbetssätt var att göra patienten införstådd med att 

psykoterapeuten ger patienten stöd om han inte vet vad han vill prata om under terapins gång.  
 

”(…) efterhand kommer du själv att kunna känna vad du vill prata om men för att sätta 

dig på spåret så lämnar jag det inte bara och slänger bollen till dig, utan jag frågar 

dig(…) jag kommer att fråga dig hur du mår nu och hur du har mått (..)” 

 

 

 



Beskrivning av tidsperspektiv i en psykodynamisk psykoterapi 

Att i en introduktion ta upp att både nuet och det förflutna finns med i en terapi, ansågs av 

samtliga respondenter som något viktigt att förmedla till blivande patienter. Detta för att göra 

patienten införstådd med att psykoterapeuten och patienten kommer att röra sig fram och 

tillbaka mellan nutid och dåtid.  

 
”I arbetet utgår man visserligen ifrån det som känns aktuellt just nu men att man också 

utforskar på vilket sätt kan det vara ett eko från någonting annat eller från tidigare 

upplevelser. Så det är det jag försöker få fram, att det är ett djupare perspektiv, eller ett 

längre perspektiv både bakåt och framåt…”  

Intervjuaren: Finns det alltid med när du träffar en ny patient, det perspektivet, att du 

berättar om det?  

Ja … precis!” 

 

 

B) Psykoterapeuters reflektioner avseende att introducera patienter i psykodynamisk 
psykoterapi 

När psykoterapeuterna resonerade och reflekterade kring ämnet framkom två typer av 

reflektioner. Dels sådana reflektioner som gav uttryck för ambivalens avseende att introducera 

patienter, dels sådana som gav uttryck för tydlighet. Samma psykoterapeut bar ofta på båda 

typerna av reflektioner.  

 

Reflektioner som ger uttryck för ambivalens avseende introduktion 
Inom området kunde tre teman identifieras: Att inte ha formulerat sig, Ett främmande område 

inom psykodynamik skolning och Rädsla att bli undervisande och distanserad. 

 

Att inte ha formulerat sig 

För fem av respondenterna blev det, i samband med att de deltog i intervjuundersökningen, 

tydligt att de inte har formulerat hur de gör, varken inför sig själva eller högt inför en 

utomstående (intervjuaren). Detta är dock ej detsamma som att psykoterapeuterna inte berättar 

om psykodynamisk psykoterapi för sina blivande patienter. De hade däremot inte gjort sig 

själva medvetna om hur de arbetar med detta och vilka motiv som styr deras agerande. 
 

”Att det är svårt, ett svårt ämne, att jag blir väldigt osäker på vad jag säger till en del 

patienter(…)”  
 

”Intervjuaren: Vilka spontana tankar fick du när du hörde ämnet, att introducera 

patienter i psykodynamisk psykoterapi? 

Det första jag tänkte kring detta ämne var: Jösses vad svårt! Gör jag verkligen det? 

Eller gör jag inte det?”  

 

 

 



Ett främmande område inom psykodynamisk skolning 

En erfarenhet som blev tydlig hos sex av psykoterapeuterna var att den psykodynamiska 

skolningen inte omfattar och fördjupar detta med att introducera patienter i 

behandlingsmetoden. Det är ett område där man som psykoterapeut får hitta sitt eget 

förhållningssätt i den kliniska praktiken. Respondenterna hade således inte fått med sig ett 

enhetligt och integrerat förhållningssätt från sin utbildning, handledning eller egenterapi. 

 
”(…) men annars som psykodynamisk så är det ju inget man lärde sig i utbildningen  

att man ska introducera patienterna…” 

 

”Vad jag minns så pratade vi inte om detta på terapeututbildningen… alla sitter väl 

med sina olika uppfattningar och man pratar väl inte riktigt om det här, det handlar 

väldigt mycket om hur vi gör kontrakt, men det där är också lite så där… det pratas 

väldigt mycket om att det är viktigt att man gör det, men inte hur(…)”  

 

Rädsla att bli undervisande och distanserad 

Att introducera patienter i psykodynamisk psykoterapi kunde uppfattas bli teoretiskt och 

abstrakt.  Denna uppfattning ledde till en tveksamhet hos sju av psykoterapeuterna, som inte 

ville ha en undervisande roll i relation till patienten. En sådan roll upplevdes i någon mån stå i 

konflikt med psykoterapeutrollen.  

 
”Jag tycker att det skulle vara roligt att berätta mer egentligen men att det känns lite 

som att, ja då är jag där med patienten igen, att jag ska sitta och undervisa och det är 

ju inte riktigt syftet(…)”  

 
”Alltså att berätta om själva metoden har ju den svårigheten inbyggd i sig att då blir 

det ju väldigt abstrakt för en som kommer och har en uppsättning av egna erfarenheter 

och kanske speciella problem som han vill prata om … 

 jag menar hur ska man förklara terapi om man nu inte ska använda tekniska termer 

som man måste definiera en efter en … alltså det blir ju fullständigt hopplöst och vad 

ger det egentligen?” 

 

Fyra av intervjupersonerna reflekterade kring att patienternas behov ofta inte är att veta mer 

om behandlingsmetoden. Deras erfarenhet var att många patienter inte är intresserade av detta 

när de söker hjälp. Patienterna är snarare uppfyllda av sin problematik och ett behov av att bli 

förstådda. 

 
”Men sen är det inte alla som är intresserade av vilken metod man använder, många är 

ju egentligen bara hjälpsökande och är beredda att sätta igång och prata på en gång 

vilket ju kan kännas lite läskigt, för jag tycker att man ska ta reda på vem man går 

hos.” 

 

En uppfattning som framkom var att det är viktigt att inte bemöta den hjälpsökande patienten 

på ett distanserat sätt.  



Denna uppfattning resulterade i en känsla av tveksamhet inför att börja berätta om 

behandlingsmetoden. En av psykoterapeuterna åskådliggjorde denna erfarenhet med ett 

exempel: 
 

”Ett exempel är en kvinna som kom och berättade om fruktansvärda 

uppväxtförhållanden, just med väldigt mycket misshandel och väldigt negativt laddade 

föräldragestalter… som säger att hon vill bli lyckligare i livet… Ja vad gör man med ett 

sådant mål?... Då är det här just ett exempel på hur fullständigt ovidkommande det var 

att prata om behandlingsmetod (…) För hon kommer och är bara så glad att bli 

emottagen, och att få berätta för någon som lyssnar och överhuvudtaget ger något sorts 

hopp om att det kanske går att göra någonting åt det så att säga.”  

 

Reflektioner som ger uttryck för tydlighet avseende introduktion  
Inom området kunde tre teman urskiljas: Psykoterapeutens skyldighet och ansvar, Patientens 

rättighet och ansvar samt Mentaliseringsbaserad psykoterapi som inspirationskälla. 

 

Psykoterapeutens skyldighet och ansvar 

Fem av respondenterna betonade att det är psykoterapeutens skyldighet och ansvar att berätta 

om psykodynamisk psykoterapi som metod. De menar att det ligger på psykoterapeutens 

ansvar att kunna beskriva den behandlingsmetod som erbjuds patienten, så att patienten får en 

förståelse för vad behandlingen innebär. 
  

”Det måste vi göra! Det går inte att komma undan, alltså vem annars i denna värld, 

utom om man jobbar inom Säpo, kan hymla med vad man gör? Alltså om man tror på 

det man gör så måste man ju hitta ord för att beskriva det man gör, jag tycker att det är 

ens skyldighet! (…) Det finns inget värde i att patienten inte förstår, tvärtom, för man 

behöver känna att man har grepp om vad som händer. Man ska inte vara hjälplös och 

utlämnad utan man ska ha koll på vad som händer.”  

 

Det framkom också reflektioner som handlade om att det är viktigt att psykoterapeuten inte 

blir passiv i inledningen av en terapeutisk behandling. 
 

”Men man måste ju också som terapeut kunna stå för vad det är man tänker göra, att 

bara sätta sig i rummet och vänta på att patienten tänker göra något, det verkar lite väl 

passivt tycker jag (…)” 

 

Patientens rättighet och ansvar 

En åsikt som blev synlig hos fem av respondenterna var att introduktion i psykodynamisk 

psykoterapi också handlar om att skapa en trygghet för patienten. Patienten ska kunna få en 

bild av vad det är han går in i och vad det kan komma att innebära.  

 
”(…)Men att berätta om vad terapi är ju att prata om ramen, vad är det som gäller här, 

så det måste man göra tycker jag. Det är ju någon slags trygghet man berättar om, så 

här ser det ut och så här tänker jag, det här har vi att röra oss inom.  



Det berättar man ju, att inte berätta någonting så finns det liksom ingen ram och det är 

bland det viktigaste som finns (…)”  

”(…) Den stora fördelen med att berätta om vad terapi är tror jag, det är väl, och där 

har jag mest erfarenheter från psykiatrin då, det är att liksom förklara att det här och 

det här är möjligt att göra, det här kan man jobba med, man kan tänka, man kan känna, 

man kan få syn på sin livshistoria, man kan få syn på vad som har format mig till den 

jag är och kanske få någon slags förståelse för varför jag gör som jag gör nu.  Att helt 

enkelt tala om instrumentet (…)  att det här sättet att jobba på kan faktiskt göra att du 

kan leva ditt liv på ett annat sätt(…)” 

”Men patienten ska få veta vad vi ska göra tillsammans! Tanken är ju att patienten ska 

få erövra mer av autonomi och agency, och kunna lita på sig själv och vad man känner 

och ser och tänker. Och då ska inte det som händer med terapeuten mystifieras, utan 

jag ska kunna svara på precis varför jag gör allting och även säga att det där var dumt. 

Vad håller vi på med nu? Ja jag vet faktiskt inte riktigt, vi får se. Alltså att frågor ska 

kunna ställas. Och det här är ju en reaktion på det mer klassiskt analytiska (…)” 

Ytterligare en tanke som framkom hos fyra av psykoterapeuterna var att det också handlar om 

att patienten behöver information om vad psykodynamisk behandling innebär för att kunna ta 

ställning till om han vill gå in i detta. Utan en introduktion blir det svårt för patienten att ta det 

ansvaret. 
”(…) det är jätteviktigt tror jag… att beskriva vad psykodynamisk psykoterapi är för 

någonting, för det är också viktigt; vad är det som är bra och varför ska patienten 

komma hit och hur kan man tänka runt det?” 
 

”Det skulle vara bra om vi psykodynamiker marknadsförde oss bättre och talade om att 

det här och det här håller vi på med, att så här går det till. Så att patienten kan ta 

ställning till, är det detta jag vill eller är det någonting annat. Vill jag gå kognitiv 

terapi, vill jag gå familjeterapi eller gruppterapi eller vad vill jag för någonting? Alltså 

då blir vi en metod bland andra metoder (…) Så jag tror faktiskt på sikt att det här är 

bra tankegångar, så att patienten vet att; Ja men det här vill jag!” 

 

Mentaliseringsbaserad psykoterapi som inspirationskälla 

En erfarenhet hos två av intervjupersonerna var att Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT), 

hade kommit att fungera som inspiration när det gäller att introducera patienter i psykoterapi. 

I MBT finns det en uttalad tydlighet i hur patienten ska introduceras till behandlingen. Detta 

hade påverkat respondenterna mer generellt i deras sätt att introducera patienter i 

psykodynamisk psykoterapi. 

 
”(…) jag har gått en kurs i mentaliseringsbaserad psykoterapi…  

Intervjuaren: Har det påverkat ditt sätt att formulera dig allmänt?  

Ja en del, för där finns en del formuleringar i det där med att tänka om känslor och 

kunna se att en känsla är en känsla och inte något som påverkar hela verkligheten och 

hela världen på det sättet. Så det är väl en del sådana saker som jag tar med nu för 

tiden (…)” 



En reflektion var att genom arbetet med mentaliseringsbaserad psykoterapi  hade 

intervjupersonen börjat fundera mer generellt över att introducera patienter till psykoterapi. 

Den uppfattning som beskrevs är att detta att få kunskap om vad som ska göras i en terapi är 

något positivt för patienten.  

 
”(…) mentaliseringsbaserad psykoterapi är en psykodynamisk metod, det är en metod 

så att säga, för en viss typ av patienter, och i den metoden där använder vi oss av 

psykoedukation. Där vi verkligen beskriver vad det här går ut på … alltså patienterna 

får ett papper till och med där det står, det är ju jättebra… 

Intervjuaren: Och där ingår det i metoden?  

Ja där ingår det att man ska informera om det och ju mer jag tänker på det ju bättre är 

det på något sätt … det klart att patienten ska få kunskap om vad det är som ska 

göras!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning av resultatet 
Psykoterapeuternas beskrivningar av hur de introducerar patienter i psykodynamisk 

psykoterapi rörde två huvudområden. Dels vägeldning inför terapi och dels att berätta om 

arbetssättet i terapi.  

 

När det gäller vägledning inför terapi beskrev samtliga respondenter att de har med inslag av 

psykoedukation. Dessa inslag kan beröra olika områden utifrån den specifika patientens 

behov. Psykoedukation kunde t e x innebära att lära ut sambandet mellan tidiga erfarenheter 

och hur patienten mår i nuet. Ytterligare något som flera av respondenterna beskrev var att de 

vill förmedla en atmosfär präglad av öppenhet, tillåtelse och förståelse. Även ett 

undersökande förhållningssätt vad gäller patientens förväntningar på och erfarenheter av 

psykoterapi framkom hos flera av respondenterna. När det gäller att berätta om arbetssättet i 

en terapi framkom att samtliga psykoterapeuter pratar med sina patienter om att terapin 

kommer att beröra relationen mellan psykoterapeut och patient. Att beskriva psykoterapeutens 

arbetssätt och att ge en beskrivning av tidsperspektivet i en psykodynamisk psykoterapi var 

ytterligare teman som framkom inom detta område. Att ta upp tidsperspektivet betyder att 

prata med patienten om att både nuet och det förflutna finns med i terapin.  

 

Det framkom i studien två typer av reflektioner avseende att introducera patienter i 

behandlingsmetoden. Dels reflektioner som gav uttryck för ambivalens avseende introduktion, 

dels sådana som gav uttryck för tydlighet. Samma respondent bar ofta på båda typerna av 

reflektioner.  

 

De reflektioner som gav uttryck för ambivalens var att flera av psykoterapeuterna noterade att 

de inte har formulerat hur de gör, varken inför sig själva eller inför en utomstående. 

Ytterligare reflektioner som gav uttryck för ambivalens var att flera upplevde ämnet som ett 

främmande område inom psykodynamisk skolning, samt att flera bar på en rädsla att bli 

undervisande och distanserad. De reflektioner som däremot gav uttryck för tydlighet var dels 

att det är psykoterapeutens skyldighet och ansvar att berätta om behandlingsmetoden. Dels att 

patienten har rätt att introduceras för att känna sig trygg i vad som ska göras och för att kunna 

ta ansvar för om han vill påbörja en behandling. Ytterligare reflektioner som gav uttryck för 

tydlighet var att Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT) hade kommit att fungera som 

inspirationskälla hos ett par av respondenterna. I MBT finns en tydlighet i hur patienten ska 

introduceras till behandlingen. Denna tydlighet hade påverkat respondenterna mer generellt i 

deras sätt att introducera patienter i psykodynamisk psykoterapi.  

 

 

 

 



Diskussion 

Föreliggande studie har belyst legitimerade psykoterapeuters beskrivningar av hur de 

introducerar patienter i psykodynamisk psykoterapi samt deras reflektioner och resonemang 

kring detta.  

Metoddiskussion 
Den metod som valdes var semistrukturerade intervjuer. Denna metod fångar 

psykoterapeuternas subjektiva bild av hur de gör och hur de resonerar kring ämnet. Således är 

inte resultatet en bild av hur de faktiskt gör i den kliniska verkligheten. För att få fram detta 

hade observationsstudier varit att föredra. Styrkan med semistrukturerade intervjuer har varit 

att de öppnar upp för följdfrågor och fördjupning utifrån varje intervjupersons berättelse. 

Därmed har den subjektiva beskrivningen fått ökad möjlighet att träda fram.  

 

När det gäller valet av undersökningsdeltagare kan följande reflektioner göras. Endast två av 

åtta psykoterapeuter är verksamma inom psykiatrins öppenvård, resterande bedriver 

psykoterapi inom privat verksamhet. En tanke är att psykoterapeuter inom privat verksamhet 

kan ha en större förväntan på sig att kunna beskriva vad det är de erbjuder sina patienter. En 

annan är att psykoterapeuter inom psykiatrisk öppenvård möter patienter med djupare 

problematik och att detta påverkar hur de introducerar patienterna. Ytterligare ett perspektiv 

är att tre av intervjupersonerna deltog i undersökningen genom personlig kontakt.  En 

reflektion är att det kan ha förstärkt viljan att ge intressanta svar samt att det kan ha gjort det 

svårare att tacka nej till att delta.  

 

Introduktion i psykodynamisk psykoterapi sker under de första bedömningssamtalen. I denna 

undersökning tydliggörs en svårighet i att avgränsa vad som tillhör introduktionen. Att prata 

om behandlingsformen med patienten gränsar både till diagnostik och till att tydliggöra ramar 

för behandlingsarbetet. Dessa områden går i varandra och påverkar varandra. Jag har dock i 

denna studie valt att inte fokusera på diagnostik och inte heller på behandlingskontrakt med 

tillhörande ramar och behandlingsmål. Det är viktigt att vara medveten om att denna 

avgränsning är komplex.   

 

Studiens resultat vilar på ett begränsat antal intervjuer i syfte att illustrera psykoterapeuternas 

subjektiva uppfattningar. För detta syfte valdes en kvalitativ metod.  

 

Med validitet menas om en undersökning mäter det som var tänkt att mätas. Enligt Langemar 

(2008) beskrivs validitet i kvalitativ metod som kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet. 

Detta är detsamma som undersökningens vetenskapliga värde. De kvalitativa 

validitetskriterierna kan delas in i två huvudgrupper. Dels de som gäller resultatets 

tillförlitlighet och empiriska förankring vad gäller urval, data och analys och dels de som 

handlar om resultatets meningsfullhet och användbarhet. (Langemar2008) 

 



För att säkra validiteten vad gäller tillförlitlighet och empirisk förankring har förfarandet från 

studiens syfte, urval, intervjumaterial till analys, dokumenterats och beskrivits så utförligt 

som möjligt.  

När det gäller resultatets meningsfullhet och användbarhet går detta att se på olika sätt. 

Beaktat att studiens ämne inte tycks ha studerats i någon större utsträckning så ger detta i sig 

resultatet en meningsfullhet. När det gäller resultatets användbarhet skulle det kunna tjäna 

som en inspiration till att fortsätta studera, fördjupa och formulera sig i detta ämne.  

Både för enskilda psykoterapeuter i den kliniska vardagen samt för studenter och forskare.  

 
Resultatdiskussion 
Den psykoanalytiska grundregeln som Freud (1913) formulerar i sin artikel ”Om inledningen 

av behandlingen” finns kvar än i dag, dock i varierande form.  Gullestad och Killingmo 

(2005) lyfter fram att instruktionen om fria associationer också finns i vår tid, även om varje 

enskild psykoterapeut hittar sin egen formulering. I resultatet framkom också spår av denna 

grundregel. Fokus har dock förskjutits från att vara en regel eller instruktion till en vilja att 

förmedla en atmosfär i form av en möjlighet för patienten att kunna tala fritt om allt som 

kommer upp. Respondenterna vill förmedla en tillåtande atmosfär. Denna förskjutning kan 

delvis handla om att grundregeln har formats för klassisk psykoanalys, även om den också 

kommit att inspirera psykodynamisk psykoterapi. Det kan också vara en spegling av att vi 

lever i en annan tid, en tid där terapeuten i den yttre ramen inte har samma auktoritära 

position som Freud och hans kollegor hade vid sekelskiftet. Att relationen mellan behandlare 

och patient i en yttre bemärkelse är mer jämlik år 2010 än år 1913.  

 

I resultatet framkommer att relationen mellan psykoterapeut och patient lyfts fram på olika 

sätt i introduktionen. Här uppmuntras patienterna att berätta om sina känslor och tankar i 

relation till psykoterapeuten, för att på så sätt hitta ny förståelse för patienten och hans inre. 

Detta relationsperspektiv lyfter både Sigrell (2000) och McWilliams(1999) fram när de 

skriver om instruktioner inför en terapi. Det tycks som om detta är ett område där 

respondenterna är trygga och tydliga med att det bör tas upp i inledningen av en terapi. 

 

Att berätta om hur man som psykoterapeut kommer att arbeta i terapin, framkom som ett 

område som berörs i introduktionen. Vissa beskriver mer tydligt för sina patienter vad de 

kommer att fråga om och hur de kommer att prata med patienten, medan andra talar mer 

generellt om att de kommer att ställa frågor som ett sätt att hjälpa patienten att hitta nya svar. 

Här finns också erfarenhet av att patienten ibland behöver stöd och hjälp i form av 

psykoterapeutens frågor och nyfikenhet. Detta för att kunna börja prata om sig själv. Sigrell 

(2000) formulerar sig också kring sitt arbetssätt i instruktionerna till patienten. Han betonar 

dock sin lyssnande och tolkande roll snarare än att han kommer att ställa frågor: ”Min uppgift 

är att lyssna så noga och så nära som möjligt för att förstå hur du har det. När jag tror att jag 

förstår så säger jag något för att du skall få en bättre förståelse. ” (s. 92).   

Att intervjupersonerna snarare fokuserar på att de kommer att ställa frågor och hjälpa 

patienten med vad han kan prata om, kan ses som ett uttryck för att respondenterna vill 



förmedla en trygg atmosfär.  Att de vill förmedla att patienten inte behöver känna en oro inför 

vad han ska prata om.  

 

Det framkom att psykoedukation, i någon form, är något som samtliga psykoterapeuter ägnar 

sig åt i inledningen till en terapi. Ursano, Sonnenberg & Lazar (2004) menar att det är viktigt 

att ge patienten instruktioner både om målen för en psykoterapeutisk behandling samt om hur 

processen kommer att gå till. Det kan t e x innebära att visa på att det förflutnas mönster 

påverkar nuet, eller att förklara begrepp som överföring, försvar och motstånd. Andra 

författare, så som Luborsky (1984) menar istället att psykoterapeutens förklaring av 

behandlingsprocessen bör vara kortfattad eftersom patienten ändå kommer att få en erfarenhet 

av hur processen går till. Luborsky (1984) menar att det räcker att instruera patienten om att 

han kan tala om det som han önskar.  I det sistnämnda är det den  psykoanalytiska 

grundregeln som står som inspiration till hur patienter ska introduceras i behandlingsmetoden. 

Ursano et al. (2004) har ett annat förhållningssätt, vilket är mer pedagogiskt och syftar till att 

skapa allians och trygghet. I resultatet framkom att de flesta psykoterapeuterna beskriver att 

de använder ett mer pedagogiskt sätt, men där fanns även sådana resonemang som visar på 

ambivalens inför detta förhållningssätt.  

 

Att ta upp att både nuet och det förflutna finns med under en terapi ansåg flera av 

respondenterna som något viktigt. Det innebär ett tydliggörande av att psykoterapeuten 

kommer att fråga både om det som händer i nuet och det som hör till patientens historia.  

Detta blir också en naturlig följd av att respondenterna genom psykoedukation vill lära 

patienten att problem i nuet ofta går att härröra ur patientens tidiga livserfarenheter. Detta kan 

vara ett sätt att förbereda patienten på att han under vägledning av psykoterapeuten kommer 

att röra sig mellan olika tidsperspektiv. En sådan förberedelse kan hjälpa patienten att förstå 

meningen med detta förhållningssätt, samt uppmuntra patientens nyfikenhet inför att ha ett 

sådant perspektiv på livet. Detta istället för att processen hindras av motstånd och okunskap 

om varför psykoterapeuten frågar.  

 

Det fanns hos flera av psykoterapeuterna en rädsla att bli undervisande och distanserad när de 

berättar om psykoterapi. Ett sådant sätt står i konflikt med psykoterapeutrollen. Det ansågs 

viktigt att vara nära patienten i hans problematik genom att lyssna och visa empati. Många 

patienter är enligt intervjupersonerna inte intresserade av att veta mer om 

behandlingsmetoden, utan de är bara hjälpsökande. Resultatet visar att detta kan göra 

psykoterapeuten osäker på hur mycket av introduktion som är lämpligt och på vilket sätt 

denna bör ske. Här tydliggörs den balansakt, eller förmåga att växla perspektiv, som krävs av 

psykoterapeuten i en terapi. Att dels vara lyhörd för och ta in patientens person och 

problematik, och dels kunna göra en professionell bedömning med tillhörande presentation av 

behandlingsmetoden och dess ramar.  

 

Något som blev synligt i resultatet var att introduktion i psykodynamisk psykoterapi ansågs 

vara ett sätt att skapa en trygghet för patienten.  



Detta stämmer med de tankegångar som både McWilliams (1999) och Ursano et al. (2004) 

beskriver.  De anser att introduktion till psykoterapi ger patienten trygghet och gynnar 

utvecklandet av arbetsallians.  

Även nutida forskning bekräftar att introduktion i behandlingsmetoden bidrar till att skapa 

arbetsallians. Hillensroth och Cromer (2007) visar på att utbildning av patienten i den 

psykoterapeutiska behandlingsprocessen, som en av flera interventioner under 

bedömningsfasen, förbättrar den inledande alliansen.  

 

I resultatet framkom också att introduktion behövs för att patienten ska kunna ta ett ansvar för 

om han vill gå in i denna form av behandling. Patientens eget ansvar berörs både av Kernberg, 

Selzer, Koenigsberg, Carr och Appelbaum (1994) och av Sigrell (2000). Kernberg et. al 

menar att det är viktigt att betona att patienten har ett ansvar vad gäller att kommunicera ärligt 

och uppriktigt med terapeuten. De anser att patienten behöver få information om sitt eget 

ansvar i behandlingen och att det inte räcker att enbart komma till sessionerna. Här finns en 

betoning på att samarbetet mellan patient och psykoterapeut är en viktig del i 

behandlingsformen. Sigrell (2000) menar också att det är viktigt att behandlingen är beroende 

av ett samarbete mellan psykoterapeut och patient.  Resultatet visar på en mjukare hållning 

från psykoterapeuternas sida. De reflekterar kring ansvar ur ett annat perspektiv, vilket 

snarare handlar om att patienten behöver få kunskap om behandlingsmetoden för att kunna ta 

ett beslut om han vill gå in i detta. Man kan fråga sig om denna mjukare hållning gynnar 

terapin, eller om det kan innebära att någon ingrediens går förlorad? Det som eventuellt skulle 

kunna gå förlorat är patientens känsla av att gå in i ett åtagande som kräver mycket arbete.  En 

mjukare hållning kan å andra sidan gynna patientens känsla av att vara sedd och förstådd.   

 

Något som blev tydligt i resultatet var att psykoterapeuterna i huvudsak hade format sitt sätt 

att introducera patienter på egen hand, utifrån den egna kliniska erfarenheten. I övrigt fanns 

en avsaknad av teoretisk förankring avseende introduktion av psykoterapi samt även en 

upplevelse av att detta inte var något man talat om under utbildning och i handledning.  

Undantaget var de två psykoterapeuter som hade inspirerats av Mentaliseringsbaserad 

psykoterapi. De beskrev att det där fanns en tydlighet i hur behandlingsmetoden skulle 

presenteras.  

 

När det gäller teorier har jag inte funnit något enhetligt arbete skrivet om introduktion till 

psykodynamisk psykoterapi. Det som finns formulerat tycks vara kortare resonemang i 

litteratur vilken har psykoterapeutisk teknik som sitt fokus. Både det teoretiska läget samt 

resultatet av denna studie talar för att detta ämne inte är något som står på dagordningen inom 

den psykodynamiska skolningen. Detta kräver att den enskilda psykoterapeuten måste 

reflektera kring ämnet och hitta sitt eget förhållningssätt. Det kan bli ett ensamt arbete och 

kan innebära en svårighet i att hitta ett tydligt tillvägagångssätt. I ett större perspektiv kan det 

betyda att psykodynamisk psykoterapi riskerar att uppfattas som något otydligt eller 

obegripligt, som hjälpsökande människor inte känner till som en fullt möjlig och begriplig 

form av terapeutisk behandling. 

 



Referenser 
 
Freud, S. (1913). Samlade skrifter VIII, Psykoanalysens teknik. Stockholm: Natur och Kultur 2008. 156, 165-

166. 

 

Gullstad, S. E. & Killingmo, B. (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Oslo: Universitetsförlaget. 

77-78. 

 

Hillensroth, M.J. & Cromer, T.D. (2007). Practice review. Clinical interventions related to alliance during the 

initial interview and psychological assessment. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. Vol. 44, 

No.2, 205-218. 

 

Kazdin A. E. (2003). Research design in clinical psychology. 4:e uppl. Boston: Allyn and Bacon. 332. 

 

Kernberg, O., Selzer, M., Koenigsberg, H., Carr, A., & Appelbaum, A. (1994). Psykodynamisk psykoterapi vid 

behandling av borderlinepatienter. Stockholm: Norstedts. 43-44.  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Att låta en värld öppna sig. Stockholm: Liber AB. 

 

Luborsky, L. (1984). Principles of psychoanalytic psychotherapy. A manual for supportive expressive treatment. 

United States of America. Basic Books. 63-64. 

 

Mc Wiliams, N. (1999). Psychoanalytic case formulation. New York: The Guilford press. 44-47. 

 

Sigrell, B. (2000). Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur. 91-93.  

 

Ursano, R.J., Sonnenberg, S.M., & Lazar, S.G. (2004). Concise guide to psychodynamic psychotherapy. 

Principles and techniques of brief, intermittent, and long-term psychodynamic psychotherapy. 3:e uppl. 

American Psychiatric Publishing, Inc. 73-78. 

 

Vetenskapsrådet. (n.d) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 13 maj 

2010 från http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

INTEVJUGUIDE 

Den intervjuade terapeuten uppmuntras att fritt reflektera kring temat; att introducera 
presumtiva patienter i vad psykodynamisk psykoterapi är och innebär. 

När man tänker kring temat att som terapeut introducera patienter i vad psykodynamisk 

psykoterapi är och innebär, så kan många tankar och funderingar bli aktuella i oss. Vilka 

spontana reflektioner gör du kring detta tema?  

Uppmuntra intervjupersonen att beskriva hur han eller hon berättar om 
psykodynamisk psykoterapi. 

Exempel på följdfrågor:  

Hur pratar du om detta med patienten? Vad säger du? Gör du olika med olika patienter? På 

vilket sätt i så fall? Om du inte berättar något på eget initiativ, reflektera kring varför.  

 

Be den intervjuade att ge exempel på en patient som nyligen börjat i psykoterapi hos 
dig, och hur du gjorde då när du introducerade psykodynamisk psykoterapi? 

Exempel på följdfrågor: 

Är det så du oftast gör? Var detta typiskt med just den här patienten? 

 
Om patienten i bedömnings/orienteringsfasen ställer frågor kring vad psykodynamisk 
psykoterapi är och går ut på – hur hanterar du dessa frågor? Kan du komma på ett ex 
på en patient som frågade och ville veta mer kring vad psykodynamisk psykoterapi är 
och innebär, och hur du svarade då? 
 

Exempel på följdfrågor: 

Svarar du konkret? Försöker du förstå den mer underliggande meningen i frågorna? Både 

och? Reflektera kring varför du gör som du gör… 

Vad har format dig i ditt sätt att tänka och förhålla dig till detta tema? 

Egen terapi? Utbildning? Erfarenhet av olika handledare? Teori?  

Övrigt – är det något du vill tillägga eller komplettera intervjun med? 
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Stockholms universitet   2008-11-25                                                                    

Psykologiska institutionen 

 

Jag som skriver till dig heter Karina Svedberg och är studerande vid 

psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, vid Stockholms universitet. Jag är nu i 

färd med att förebereda mitt uppsatsarbete och det är med anledning av detta som jag 

kontaktar dig. 

Min fråga är om du som legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning kan tänka 

dig att ingå i min undersökning genom att delta i en intervju vid ett tillfälle någon gång i 

februari eller mars 2009? 

I min uppsats vill jag undersöka hur, om och på vilket sätt, psykoterapeuter beskriver för sina 

presumtiva patienter vad psykodynamisk psykoterapi är för något. Det jag är nyfiken på är hur 

Du som psykoterapeut reflekterar kring detta, vad Du har för tankar och erfarenheter kring att 

berätta om vad psykodynamisk psykoterapi är.  I mitt arbete har jag för avsikt att intervjua tio 

legitimerade psykoterapeuter.  

Om du skulle vilja delta i min undersökning så tänker jag mig följande: 

- Jag utför intervjuerna någon gång under v. 7 och v 11. 

- Jag kommer till den plats som passar Dig. 

- Intervjun kommer att spelas in på ljudband. 

Jag behöver Ditt svar senast den 18 december 2008. Du kan välja att kontakta mig per mail, 

telefon eller i bifogat svarsbrev och frankerat kuvert. Om Du har några frågor är Du 

välkommen att höra av Dig till mig. 

 

Vänlig hälsning 

 

Karina Svedberg 

Adress 

Telefon 

Mail: karinasvedberg@tele2.se 
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SVARSBREV 

 

Namn: ……………………………………………………………………………………

Tfn: ……………………………………………………………………………………

Mail: ……………………………………………………………………………………

 

 

Ja, jag vill delta i din undersökning. 

 

Nej, jag deltar inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


