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K R O P P E N  I  T E R A P I

Terapeuters förhållningssätt till klientens och sin egen 
levda, upplevda och observerbara kropp

Magnus Vikström

Nutida  forskning  har  beskrivit  medvetandet  som  förkroppsligat,  i 
motsats  till  dualismen  inom  västerländsk  kultur  som  nedvärderat 
kroppen och separerat den från själen. Genom fokuserade intervjuer 
med  terapeuter  från  olika  inriktningar  har  tydligt  integrativa 
perspektiv  på  kropp  och  själ,  samt  en  mängd  förhållningssätt  till 
klientens och terapeutens egen kropp framträtt. Kroppen har beskrivits 
som sanningsbärare och rik informationskälla. Terapeutens uppgift att 
facilitera affektivt laddade upplevelser har framlyfts, liksom vikten av 
ett öppet förhållningssätt till beröring och benämnandets centrala roll 
som brygga mellan kropp och själ.  En relationell  modell  byggd på 
kroppslig interaktion för hur terapeuter kan hjälpa klienter att närma 
sig  andra  och  sig  själva  har  utformats.  Uppsatsen  ger  stöd  för  att 
terapiarbete och utbildning kan utvecklas genom medvetna och aktiva 
förhållningssätt till kroppen.

”If I gotta die I'm gonna listen to my body tonight”
(Prince, 1982)

Hur känns det  i  kroppen? Under  psykologutbildningen har  detta  kommit  upp i  min 
handledningsgrupp som en möjlig fråga till klienten. Men när den besvarats har vägar 
vidare förblivit otydliga. Om klienten uttrycker oro och att den känns i magen – vad gör 
jag med den informationen? Om jag blir trött i min egen kropp och upplever att samtalet 
fastnat i ett intellektuellt ältande av problem – hur kan detta förändras så att samtalet 
känns vitalt? Finns det andra sätt att relatera än genom samtalet?

Min  upplevelse  är  att  psykologlinjen  (jag  började  vårterminen  2005)  har  haft  ett 
bristande  fokus  på  kroppen.  Mot  slutet  av  de  fem  åren  kom  vi  inom  den 
psykodynamiska  inriktningen  i  kontakt  med  Intensive  Short-term  Dynamic  
Psychotherapy  (Coughlin  Della  Selva,  2004)  där  tyngdpunkten  låg  på  att 
uppmärksamma  och  utforska  motoriska  impulser  och  hämmade  känslouttryck,  samt 
Psykosomatik (Bullington, 2007) om hur kroppsliga symtom kan spegla en oförmåga att 
medvetandegöra och verbalisera sin livssituation. Utbildningen gav en gedigen kunskap 
om verbala, kognitiva och kanske även emotionella aspekter av mötet med en människa 
i ett terapirum. Men det terapeutiska mötet är mer än ett verbalt samtal där terapeuten 
använder sina teorier för att diagnostisera och behandla klientens psyke. Det är ett möte 
där båda parter påverkar varandra med hela sin varelse, alltså även ett möte mellan två 
kroppar.

I Embodied theories (Spinelli & Marshall, 2001) redogör en rad praktiserande terapeuter 
för hur deras teoretiska grund och mångåriga arbetsliv  interagerar.  De beskriver hur 
teorierna genom arbetet blivit förkroppsligade – de har tagit plats i en kroppslig och 
rumslig  kontext.  Det  är  en beskrivning  av  hur  verksamma  terapeuter  integrerar  det 
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intellektuella  och  det  kroppsliga.  Den  västerländska  kulturen  anses  präglad  av  en 
separation mellan kropp och själ  (Damasio,  1994;  Elisha,  2010;  Lakoff  & Johnson, 
1999). I motsats till detta står ett integrativt perspektiv på dem som sammanhörande, där 
själen beskrivs som förkroppsligad (Merleau-Ponty, 1962). Hur ser det ut i verkligheten 
hos praktiserande terapeuter? 

Huvudfokus i uppsatsen har varit på kroppsliga aspekter och hur de kommit till uttryck i 
relationen mellan terapeut och klient. Detta innebär inte att kroppen studerats separerad 
och  avskuren  från  övriga  mänskliga  aspekter,  såsom känslor,  tankar,  beteenden  och 
verbala samtal. Genom att undersökningen belyst och ställt in skärpan på kroppen kan 
den ses som ett bidrag till att synliggöra ett helt kropp-själ-kontinuum.

T E O R I  &  E M P I R I

Som teoretisk och empirisk bakgrund till uppsatsen beskrivs kroppens historia utifrån 
kopplingar mellan kropp och kultur, den dualistiska separationen mellan kropp och själ, 
samt integrativa perspektiv dem emellan. Sedan följer en genomgång av olika sätt som 
kroppen framställts  inom psykologins praktik och forskning. Utifrån forskning inom 
utvecklingspsykologi och neurovetenskap beskrivs hur känslorna kopplats till kroppen, 
samt  teorier  om  individens  omedvetna  och  terapirelationen.  I  uppsatsen  framgår 
kopplingar mellan det omedvetna och kroppen och terapirelationen ses som en arena där 
kroppen tar sig olika uttryck.

K r o p p e n s  h i s t o r i a

Kropp och kultur 
Hur interagerar kropp och kultur? Claes Ekenstam (1993) har menat att  innevånare i 
Sverige de senaste århundradena blivit alltmer påverkade av kulturen och avgränsade 
mot djuren och naturen. Från att man under 1700-talet levde nära boskapsdjuren och 
upplevde sina kroppar som starkt påverkade av sådant som väderlek och himlakroppar 
har industrialism och postmodernism gjort huden allt mindre genomtränglig. 

Andra har beskrivit den västerländska kulturen som fattig på sinnesanvändning (Anzieu, 
2000) och en av kroppspsykoterapins förgrundsgestalter, Alexander Lowen (1967), hur 
denna kultur anpassats efter rytmen hos maskiner och materiell produktion, inte efter de 
kroppar som lever i den, medan språket intagit en position som verklighet snarare än 
symbolisk referens. Individen har enligt Lowen blivit främmande inför sin egen kropp, 
och därigenom inför naturen och sina medmänniskor. Dissocierad från kroppen har livet 
ägnats  åt  att  förverkliga  ego-ideal,  som  att  vinna,  berömmelse,  makt,  perfektion, 
prestation  och  pengar  (Ekenstam,  1993).  Fysikern  David  Bohm  har  skrivit  att 
föreställningen om andra individer och grupper som separerade från oss själva finns 
inbäddat i de europeiska språken, genom dess subjekt-verb-objekt-struktur (Vetterfalk, 
2004). Denna struktur finns till exempel inte i det kinesiska språket.

Sociologer (Featherstone, 1991; Jagger, 2000) har beskrivit  ett ökat fokus på kroppen, 
men  då  främst  på  dess  utseende.  Kroppen  har  sammankopplats  med 
konsumtionskulturen  och  individens  värde  med  kroppens  skönhet  och 
attraktionsförmåga,  med negativa följder  som ökning av mobbning,  ätstörningar  och 
självskadebeteenden. Enligt en positiv tolkning har vågen av kroppsfixering speglat en 
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upprättelse  för  kroppen  och  en  kollektiv  omedveten  önskan  att  i  förlängningen 
återförena  kropp  och  själ  (McNeely,  1987).  En  sådan  utveckling  har  märkts  i  hur 
alternativa praktiker som yoga- och mindfulness, med fokus på medvetenhet om den 
inre kroppen, blivit alltmer införlivade i mainstream-kulturen. 

Sjukdomar  med  diffusa  symtombilder  under  det  sena  1900-talet  har  enligt  Karin 
Johannisson  (1997)  frammanat  helhetstänkande  och  biopsykosociala  modeller.  Den 
västerländska medicinen har enligt Roy Moodley och William West (2005) sedan länge 
kritiserats  för att  avpersonalisera patienter,  kringskära valmöjligheter och ge makt åt 
stora läkemedelsföretag att styra över forskning, hälsovård och psykiatri. En kontroll 
som  de  menat  att  patienter  delvis  återtagit  genom  engagemang  i  komplementära 
praktiker för läkande.  Utifrån uppsvinget för olika alternativa behandlingsformer har 
Antonio  Damasio  (1994)  anat  att  klyftan  mellan  kropp  och  medvetande  och 
medicintraditionens brister börjat synliggöras av en bredare allmänhet.

Från att kroppen i västerländsk kultur blivit alltmer separerad från själen har alltså anats 
en motrörelse, via en kroppsfixering, att återfå kontakt med kroppen och integrera den i 
en mänsklig helhet.

Kropp och själ-frågan
Vad  menas  med  en  önskan  att  återförena  kropp  och  själ?  Är  dessa  separerade? 
Separationen uttrycktes 1637 av filosofen René Descartes genom citatet ”Jag tänker, 
alltså  finns  jag”  (Descartes,  1998).  Han  delade  in  människan  i  själslig  respektive 
kroppslig substans. Den fysiska kroppens underlägsenhet för Descartes framgår av dess 
frånvaro i det berömda citatet ovan. Föreställningen om att medvetande och kropp på 
något grundläggande sätt är separata har beskrivits som fullständigt främmande i flera 
icke  västerländska  kulturer  och  även  i  den  västerländska  kulturens  ursprung,  det 
grekiska tänkandet, var kropp och själ generellt odelbara (Hillman, 1978). Flew (1971) 
är en av dem som pekat ut Platon som den som började problematisera och separera 
kropp och själ. Johannisson (1997) har beskrivit Platons filosofiska bild av kroppen som 
sammanhörande med, men underordnad, själen. I Faidon var han särskilt svartsynt och 
klagade på kroppen som själens fängelse (Flew, 1971). Inom kristendomen utvecklades 
detta tema. Myten om Jesus uppstigande till himlen symboliserar vår tänkta resa från 
fysisk kropp till  en  högre andlig  form (Elisha,  2010) medan den kristna  medicinen 
förstod kroppens sjukdomar som gudomliga prövningar och straff (Johannisson, 1997). 
Den västerländska synen på kroppslighet har alltså kännetecknats av en dualism mellan 
kropp och själ, samt att den senare haft högre status i alla avseenden (Damasio, 1994; 
Elisha, 2010; Lakoff & Johnson, 1999). Denna dualism har betecknats som gällande 
ännu i modern tid (Philips & Holmqvist, 2008). 

Hur kan nedvärderingen av kroppen förklaras? Det har getts flera förklaringar till denna 
och osynliggörandet av kroppen. Damasio (1994) har antagit ett evolutionärt perspektiv 
och menat att i takt med att syn, hörsel och känsel blev allt mer sofistikerade funktioner 
hamnade information om kroppstillståndet i bakgrunden. Jennifer Bullington menade att 
kroppen är icke-tematisk och svår att göra till föremål för reflektion. Den tränger sig på 
först när man upplever en disharmoni mellan sig själv, sina intentioner och omvärlden. 
Det är då tilltalande att uppfatta denna besvärliga kropp som något som inte är mig utan 
”ett  ting  som  står  emot  mig”  (Bullington,  2007).  I  perception  är  vi  normalt  inte 
uppmärksamma  på  våra  kroppsliga  organ,  vilket  skapat  illusionen  att  våra  mentala 
handlingar sker oberoende av kroppen (Leder, 1990). Detta har utvecklats filosofiskt av 
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George Lakoff och Mark Johnson (1999) som menat att människors abstrakta koncept 
främst är metaforiska. Ett exempel är metaforen att upp är bra och betyder mer. När vi 
är små sträcker vi oss uppåt och om vi lyckas blir andra glada och vi får tillgång till mer 
av livet. Dualismen mellan kropp och själ som abstrakt koncept kan beskrivas som att 
en  individ  som utför  en  handling  har  en  oberoende existens,  det  vill  säga  existerar 
oberoende av denna situation. Detta koncept överförs då på ett subjekt i en handling. 
Men ett  subjekt har ingen oberoende existens utan ingår i  handlingen med hela sig, 
kropp och själ. Vårt koncept om ett icke förkroppsligat medvetande kommer alltså ur 
förkroppsligade upplevelser (Lakoff & Johnson, 1999).

Lakoff  och  Johnson (1999)  har  vidare  menat  att  den  dualistiska  föreställningen  om 
själens  frihet  från  kroppen  inom västerländsk  filosofi  skapat  föreställningen  om en 
essens  som  skiljer  människan  från  övriga  djur.  Essensen  har  ansetts  erbjuda  oss 
möjlighet att förstå universell moral och handla enligt rationalitet och fullständigt fri 
vilja. Människan har därmed kunnat skilja mellan gott och ont, rätt och fel, samt sanning 
och  lögn,  en  föreställning  som  ansetts  genomsyra  vår  kultur.  Detta  tycks  vara  en 
förklaring till att dualismen varit så tilltalande för mänskligheten. Den kan användas till 
ett slags idealisering av människan (Lakoff & Johnson, 1999).

Damasio  (1994)  har  poängterat  att  det  funnits  en  enorm  tilltro  till  den  dualistiskt 
uppdelade vetenskapliga medicinen och att den delvis varit berättigad, särskilt ifråga om 
invärtesmedicin och kirurgi där den varit framgångsrik. Men vilka negativa följder har 
dualismen fått?  Inom vetenskapen har det ömsesidiga samspelet mellan psykologiska 
och kroppsliga problem försummats (Bullington, 2007; Damasio, 1994; Elisha, 2010). 
Psykoterapeutiska  metoder  fokuserade  på  kroppen har  för  många varit  svårtänkbara 
(Smith, Clance & Imes, 1998). Damasio (1994) har menat att medicinen, genom den 
objektiva naturvetenskapliga mallen, förbisett betydelsen av behandlarens individuella 
förmåga att förstå de konflikter patienter plågats av. En skev bild av människan, alltmer 
svåröverskådlig  kunskapsmassa  och långtgående specialisering  har  samverkat  till  en 
medicinsk praktik full av brister.

Integrativa perspektiv på kropp och själ
Hur kan alternativ till det dualistiska paradigmet se ut? Filosofen och fenomenologen 
Maurice Merleau-Ponty har ofta citeras när det handlar om kroppens betydelse inom 
psykologin. Kroppen för Merleau-Ponty (1962) är visserligen ett ting bland andra ting, 
som går att observera och beröra, men samtidigt följer detta ting med individen hela 
tiden. Kroppen är det genom vilket individen lever, upplever sig själv och världen, samt 
sträcker sig mot världen. För individen är kroppen världens centrum och dess perspektiv 
är den ursprungliga öppningen mot allt annat. Kroppen är förutsättningen för att något 
annat objekt överhuvudtaget ska kunna visa sig för oss i världen. Kroppens tingsaspekt 
är ett sekundärt perspektiv. Den levda kroppen, som Merleau-Ponty (1962) kallat den, är 
grunden för all erfarenhet innan reflektion och vetenskapliga beskrivningar tar vid. Först 
lever vi kroppen, i någon mån upplever vi den och endast därefter kan vi studera den.

Hur kan naturvetenskapen omfamna Merleau-Pontys bild av människan, där den inte 
reduceras  till  ett  objekt  att  studera?  Ett  svar  har  kommit  från  kemisten  och 
nobelprisvinnaren  Ilya  Prigogines  beskrivningar  av  hur  naturen  fungerar  som 
självorganiserande  system  (Lagerroth,  2003).  David  Bohm  och  F.  David  Peat 
(Vetterfalk, 2004) har exemplifierat hur utveckling i självorganiserande system inte sker 
enligt sekventiell ordning, utan enligt generativ ordning: ett träds potential finns redan i 
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fröet. Yttre faktorer kan avgöra om trädet kan utvecklas i enlighet med denna potential. 
Den som vill vårda trädet bör ställa sig i den generativa ordningens tjänst, lära känna 
vad trädet  behöver  och ge det.  Däremot kan yttre  faktorer  inte  sägas  orsaka trädets 
växande enligt strikt sekventiell ordning (orsak-verkan), på det sätt som en hammare 
slås mot en spik så att den tränger in i en bräda (Vetterfalk, 2004). Beskrivningen kan 
stå som analogi för utveckling i klient- och terapeutrelationen.

Prigogine och Isabelle Stengers (1984) har skrivit att vetenskapen om en enkel, passiv, 
objektifierad värld, tillhör det förflutna, dödad av vetenskapens egen inre utveckling. 
Bohm och Peat (1990, refererat i Vetterfalk, 2004) har inom naturvetenskapen skådat ett 
paradigmskifte. En fragmenterad människo- och världssyn som successivt överges och 
ersätts av en helhetssyn.

K r o p p e n  i  p s y k o l o g i n

William  James  skrev  1890  ner  psykologins  principer  och  menade  då  att  känslor 
grundades i kroppens reaktion. När Sigmund Freud (1923) utvecklade sina teorier om 
jaget kallade han det för ”kropps-jag” och betecknade det som en mental projektion av 
kroppens  fysiska  yta.  Behaviorismen,  tidens  andra  betydande  inriktning,  med 
föregångarna John B. Watson, Ivan Pavlov och B. F. Skinner, hade fokus på mänskliga 
beteenden och kan därmed sägas innefatta ett tydligt inslag av observerbar kroppslighet 
i teori och praktik.

Freud övergav efterhand kroppen för ett intrapsykiskt perspektiv på individen, som ett 
separat  system  starkt  påverkat  av  omedvetna  drifter  (Totton,  2005).  Den  främsta 
förespråkaren  för  att  inkludera  kroppen  och  affektiv  laddning  i  psykoanalysen  var 
Wilhelm  Reich.  Reich  ansåg  att  människor  utvecklade  ”muskelpansar”  under 
barndomen för att undvika smärtsamma känslor (Leijssen, 2006). Pansaret är adaptivt då 
men blir  senare en blockering mot kroppens naturliga flöde av energi och begränsar 
kapaciteten till  njutning. Genom att sätta press på muskler fann Reich att han kunde 
släppa  fri  känslor  som  musklerna  bar  på  (Totton,  2005).  I  nästa  generation 
kroppspsykoterapeuter  fanns  Lowen  som  bland  annat  introducerade  tekniker  för 
”grounding” med stående klienter (Young, 2008).

Det finns många röster inom psykologin som betonat kroppens betydelse. Expressiva 
terapier utgår från olika former av kreativa uttryck, såsom dans och rörelse, bild, drama, 
musik och skrivande. Dessa möjliggör att bortom orden ge uttryck för upplevelser och 
känslor (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). Inom den humanistiska skolan finns 
gestaltterapin, som utvecklades av Fritz Perls, Laura Perls och Paul Goodman. Den är 
en relationell terapiform där upplevelse och affektiv laddning betonats mer än förklaring 
och tolkning. Här kan klient och terapeut ägna sig åt rollspel för att gestalta klientens 
konflikter  kroppsligt.  Målet  är  självmedvetenhet,  även  kroppslig  sådan,  och 
självacceptans  (Yontef  &  Simkin,  1989).  I  dialektisk  beteendeterapi  (DBT)  ingår 
zenbuddistiskt inspirerade övningar i ”medveten närvaro” eller  ”mindfulness” för att 
bättre kunna förnimma och hantera verkligheten och ens känslor så som de känns i 
kroppen, istället för att agera för att undvika att känna svåra känslor (Kåver & Nilsonne, 
2002).
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U t v e c k l i n g s p s y k o l o g i  o c h  n e u r o v e t e n s k a p

Några  teorier  som  fått  fäste  inom  psykologin  har  utgått  från  forskning  inom 
utvecklingspsykologi och neurovetenskap. Människan är en relaterande individ till stor 
del  styrd av omedvetna processer  (Schore,  1994;  Stern,  1985).  Detta  intersubjektiva 
samspel  är  avgörande  för  terapeutisk  förändring  (Schore,  2001;  Stern  et  al.,  1998). 
Utifrån  Silvan  Tomkins  studier  av  affekter  har  visats  att  känslorna  har  avgörande 
betydelse för mänsklig förändring och har nära samhörighet med kroppen (Havnesköld 
& Risholm Mothander,  2009). Kroppen har även grundläggande betydelse i  de mest 
sofistikerade intellektuella operationer (Damasio, 1994).

Relationer
Från  fokus  på  det  intrapsykiska  beskrivs  hur  psykologin  utvecklat  ett  relationellt 
perspektiv. Detta perspektiv kan sägas vidga arenan för samspelet mellan terapeut och 
klient och i detta samspel tar sig deras kroppar en mängd uttryck. 

Objektrelationsteorin växte fram inom den psykoanalytiska skolan som en reaktion på 
betoningen av intrapsykiska drifter (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Fokus 
skiftade till klientens internaliserade relationserfarenheter, i synnerhet under uppväxten 
och i  förhållande till  föräldrar  (Holmqvist,  2007).  Representationer  av föräldrar  och 
andra betydelsefulla individer bärs inom psyket som ”inre objekt”. Här betonades alltså 
tidigt  samspel  och social  miljö,  men fortfarande fokuserades  individens  förmåga att 
använda  sig  intrapsykiskt  av  det  internaliserade  objektet  (Havnesköld  &  Risholm 
Mothander, 2009). 

Paul  Wachtel  hävdade  att  objektrelationsteoretikerna  inte  frigjort  sig  från  synen  på 
psyket  som  ett  slutet  system;  en  passiv  behållare  för  inre  krafter  (Havnesköld  & 
Risholm Mothander, 2009). Utgångspunkten är främst det lilla barnets relation till sin 
mamma. Under uppväxten överges sedan betoningen på det interpersonella och barnet 
betraktas  åter  ur  ett  intrapsykiskt  perspektiv.  Den  enda  förändringen  är  att 
internaliserade  objekt  övertagit  driftens  plats  som  psykets  chaufför  (Havnesköld  & 
Risholm Mothander, 2009). 

Som  reaktion  på  detta  har  under  senare  årtionden  det  relationella  perspektivet 
utvecklats.  Greenberg  och  Mitchell  (1983)  såg  denna  modell  som  en 
tvåpersonspsykologi, där såväl terapeut som klient påverkar och förändras av terapin. 
Den grundläggande idén är att mänskliga psyken ständigt utvecklas i ett sammanhang. 
Intrapsykiska  aspekter  är  fortfarande  intressanta  men  ses  huvudsakligen  som 
kontinuerligt  föränderliga  genom  internalisering  av  interpersonella  erfarenheter 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).

Omedvetet relaterande
Freud visade hur starkt människans känsloliv påverkades av omedvetna processer och 
hur  detta  kunde  leda  till  intrapsykiska  konflikter.  Nutidens  minnesforskning  har 
bekräftat  att  det  mesta  av  människans  psykiska  liv  sker  utanför  medvetandet 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Enligt Allan Schore motsvarar den högra 
hjärnhalvan  Freuds  omedvetna.  Men  snarare  än  att  hysa  bortträngt,  konfliktladdat 
material,  så  handhar  den  blixtsnabba  adaptiva  omedvetna  processer.  Han  har  kallat 
kommunikationen  mellan  individers  högra  hjärnhalvor  för  ett  relationellt  omedvetet 
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(Schore, 2001).

Genom upptäckten av spegelneuronerna hittades en neural bas för intersubjektivitet och 
empati (Gallese, 2003). Dessa neuroner aktiveras när man utför ett beteende, men även 
när  man  ser  någon  annan  utföra  det.  De  är  verksamma  i  system  som  utvärderar 
kroppsrörelser,  ansiktsuttryck,  munrörelser  och blickar,  men även ljud som hör ihop 
med  handlingar  eller  att  någon  talar  om  en  handling  (Havnesköld  &  Risholm 
Mothander,  2009).  Detta  system utvecklas  under andra halvan av spädbarnets första 
levnadsår och är sedan aktivt resten av individens liv (Falck-Ytter, Gredebäck & von 
Hofsten, 2006). Det ger oss en delförklaring till olika intersubjektiva förmågor; hur vi 
koordinerar oss med andra, samspelet mellan förälder och barn, harmoniskt samspel i 
band,  rörelse  i  dans,  kyssar  och  olika  sociala  ritualer  (Havnesköld  &  Risholm 
Mothander, 2009).

Det  som  kallas  motöverföring  har  inom  psykoanalysen  traditionellt  beskrivits  som 
kopplat  till  känslor  och  tankar  (Etchegoyen,  1991;  Racker,  1982).  Det  innebar  att 
terapeuten upplevde något som kunde ge information om klienten. Motöverföringen och 
terapeutens  självavslöjande,  när  denne  benämner  sin  upplevelse  för  klienten,  blev 
genom  objektrelationsteorin  och  Melanie  Klein  alltmer  centralt  i  terapi  (Grotstein, 
2009).  Nyare  studier  har  i  högre  grad  kopplat  motöverföringen  till  kroppsliga 
upplevelser  (Booth,  Trimble,  &  Egan,  2010).  Fenomenet  har  kopplats  till 
spegelneuronerna och har kallats somatisk- eller förkroppsligad motöverföring. Michael 
Soth (2005) har, till  skillnad från den historiska bilden, beskrivit motöverföring som 
förkroppsligad.

Psykoterapeutisk förändring kan delas in i en explicit, intellektuell, verbal, medveten del 
och en implicit, kroppslig och emotionell del (Philips & Holmqvist, 2008; Stern et al, 
1998).  Daniel  Sterns  forskargrupp  (Stern  et  al,  1998)  har  ansett  att  studierna  av 
spädbarnets implicita relationella lärande av nya sätt att vara med en annan människa 
kan överföras till forskningen om psykoterapeutisk förändring. Precis som Schore ansåg 
de att den avgörande förändringen sker på den implicita nivån (Schore, 2001; Stern et 
al., 1998). I analyser av samspel mellan barn och vuxen har man visat hur båda anpassar 
sitt samspel till varandra; pausar, lämnar utrymme för den andres inpass och vet när det 
är ens egen tur (Beebe & Lachmann, 2002). Detta skulle alltså kunna vara en möjlig 
beskrivning även av en fruktbar terapeutisk process.

En  modell  för  positiv  utveckling  i  en  relation  utgår  från  Kohuts  uttryck  optimal  
frustration (1971). Han menade att  den viktigaste aspekten av vårdgivare-spädbarns-
relationen är  att  besvikelser  som barnet  kan hantera  leder  till  att  inre  strukturer  för 
självomhändertagande  formas.  Ohanterlig  besvikelse  traumatiserar  barnet,  medan 
motsatsen, för lite frustration, inte etablerar dessa strukturer. Parallellt menade Kohut att 
en skicklig terapeut utför terapi enligt denna princip.  I anslutning till detta har Beebe 
och  Lachmann  (2002)  skapat  en  modell  kallad  Midrange  balance  model.  De 
analyserade små barns samspel med vuxna och en tid senare deras anknytning. De fann 
att  trygg  anknytning  visade  starkast  samband  med  samspel  som  innefattade  viss 
”osäkerhet” och var ”sökande” till karaktären. Absolut följsamhet medförde inte samma 
emotionella utvecklingspotential.
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Kropp och känslor
Affekter  är  intimt  samhöriga  med  kroppen  och  framgår  genom en  rad  synliga  och 
invärtes  kroppsliga  uttryck.  De  märks  i  ansiktsuttryck,  hörs  på  rösten,  och  anas  i 
andning  och  puls.  De  skymtas  i  muskelresponser  och  upplevs  i  kroppen  som 
hormonpåslag och kroppsliga förnimmelser (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).

I nutida utvecklingspsykologi har understrukits att vår grundläggande känsla av själv i 
första hand är kroppslig. Vi upplever oss själva som en sammanhängande fysisk enhet 
och som upphovet till våra handlingar. Spädbarnet kommunicerar i första hand genom 
kroppen och affekter. Först senare under uppväxten blir symboler och tankar ett sätt att 
kommunicera,  men  individen  behåller  även  de  tidiga  preverbala 
kommunikationsformerna (Stern, 1985).

Känslor  ansågs  länge  som  omöjliga  att  studera  objektivt  (Havnesköld  &  Risholm 
Mothander,  2009).  Senare  har  Darwins  (1872/1965)  tes  om  att  emotionerna  är 
universella och nedärvda bekräftats (Ekman, 1982; Izard, 1971). Genom känslor kan vi 
förstå varandra bra trots skillnader i språk och kultur. Vi kan också på grund av det 
universella  icke-verbala  ”affektspråket”  förstå  dem  som  inte  kan  tala,  till  exempel 
spädbarn (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Minnesforskningen har visat att 
man  bäst  minns  affektladdade  händelser,  särskilt  sådana  som  fått  personliga 
konsekvenser eller varit unika på ett eller annat sätt (Gazzaniga, 1998). När en eller 
flera affekter är aktiverade ökar förmågan till inlärning och förändring. Affekterna har 
beskrivits som den grundläggande förändrande kraften i människans psyke (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009). I terapiarbete har i anslutning till detta Franz Alexanders 
uttryck  ”korrigerande  emotionell  erfarenhet”  använts  (Alexander  &  French,  1946). 
Detta  utgår  från  att  det  är  fruktbart  för  klienten  att  återuppleva  negativt  laddade 
känslomässiga händelser i en trygg relation med terapeuten.

Kroppsjälen
Damasios  (1994)  forskning  har  visat  att  centran  i  hjärnan  som  reglerar  individens 
känsloliv och basala livsuppehållande kroppsfunktioner även har funktioner i tänkandet. 
En  neural  länk  gör  kroppen  delaktig  i  det  abstrakta  intellektets  mest  sofistikerade 
prestationer, såsom metakognition, socialt beteende och kreativitet. Slutsatserna bygger 
på studier av hur neurala skador påverkat minne, språk och intellektuell förmåga hos ett 
stort antal patienter.

Om kropp, känslor och tänkande interagerar så intimt, hur sker då deras gemensamma 
beslutsfattande?  Damasio  (1994) har  framfört  en  tes  om somatiska  markörer.  Dessa 
etableras via inlärning genom att en viss typ av företeelser eller händelser förbinds med 
ett  visst  kroppstillstånd.  När  individen  sedan  ställs  inför  en  liknande  situation 
återaktualiseras  delar  av  detta  kroppstillstånd.  Somatiska  markörer  går  antingen  via 
kroppen eller tar en ”som-om”-slinga i hjärnan utifrån social inlärning. Även om de inte 
blir medvetna kan de påverka oss i det fördolda när vi fattar ett beslut. Enligt Damasio 
(1994) har det vi kallar intuition sin grund i denna upplevelse. 

Paul Cisek (2008) har ifrågasatt en kognitiv modell för beslutsfattande genom vad han 
kallar  The  affordance  competition  hypothesis.  Enligt  den  kognitiva  modellen  följer 
beslutsfattandet en given ordning där sinnesintryck tas emot, bearbetas, prefrontalcortex 
fattar  ett  beslut  och  en  handling  utförs.  Hypotesen  innebär  att  olika  sinnesintryck 
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kontinuerligt konkurrerar om utrymmet. Olika delar av hjärnan tonar ner intrycken och 
en perceptuell bild får alltmer fokus. Denna process pågår hela tiden och fokus förflyttas 
kontinuerligt  och nya  bilder  träder  fram. Cisek (2008) har  hävdat  att  hypotesen  har 
evolutionärt stöd. En individ agerar i relation till sin omgivning och måste hela tiden 
värdera  olika  intryck.  I  medvetandet  finns  motstridiga  handlingsalternativ  löst 
formulerade. Utifrån dessa görs blixtsnabba val, medvetet och omedvetet, där alla delar 
av individen är delaktiga. Utifrån hypotesen har Cisek (2008) ansett att psykologiska 
teorier behöver rekonstrueras på en grund av kroppslig interaktion.

Bullington (2007) har byggt sina teorier på  den levda kroppen (Merleau-Ponty, 1962) 
och kallat det vi upplever i varje ögonblick för kropp-själ-värld. Hon har menat att vi 
som behandlare bör utgå från klienters subjektiva erfarenheter för att förstå den mening 
som deras kroppar uttrycker. Ett problem som uppstått på psykosocial nivå, men som 
inte medvetandegörs i tanke och känsla, kan ta sitt uttryck i kroppsliga symtom. För att 
bota  symtomet  behöver  meningsuttrycket  återställas  till  lämplig  nivå.  Problemet 
behöver  medvetandegöras  och  möjliga  handlingsalternativ  undersökas.  Då  kan 
bearbetningen av problemet på denna rudimentära kroppsnivå enligt Bullington (2007) 
upphöra.

V e r k s a m t  i  p s y k o t e r a p i

Björn Philips och Rolf Holmqvist (2008) har sammanfört forskning om vilka faktorer 
som är verksamma i integrativa terapier. Med integrativ menas i denna betydelse att 
terapierna utgår från fler än en teoretisk inriktning, inte integration av kropp och själ. I 
denna uppsats sammanförs perspektiv på kroppen i terapi från en rad olika teoretiska 
inriktningar.  Perspektiv  beskriver  tillsammans  en  helhet  och  uppsatsen  kan  därmed 
sägas ha ett integrativt upplägg i Philips och Holmqvists (2008) betydelse, vilket gör 
deras sammanställning extra intressant. De har lyft fram fem verksamma faktorer, vilka 
kommer att jämföras med intervjumaterialet i diskussionen.

Mindfulness  och  mentalisering handlar  om  hur  individen  kan  förhålla  sig  till 
psykologiska upplevelser som just upplevelser och inte som fysiska eller konkreta fakta. 
Studier har visat att dess metakognitiva förmågor har samband med förbättring av olika 
sorters  psykiska  besvär  (Philips  &  Holmqvist,  2008).  Affektiv  närvaro har  genom 
processtudier i olika terapiformer visat sig ha betydelse för utfallet. Det räcker inte att 
tala  om  problem  och  finna  lösningar  på  dem,  utan  det  behövs  även  en  affektiv 
mobilisering i terapin (Philips & Holmqvist, 2008). I psykodynamisk terapi och i nyare 
former  av  beteendeterapi  och  kognitiv  beteendeterapi  (KBT)  är  insikt och  liknande 
begrepp intressanta. Det har skilts på explicit och implicit insikt. I psykoterapi räcker 
det inte med konceptuell kunskap byggt på explicit förståelse, utan förändring kräver 
perceptuell kunskap som påverkar individens implicita scheman (Philips & Holmqvist, 
2008).  Den  terapeutiska  relationen som  instrument  innebär,  i  enlighet  med  det 
relationella perspektivet, ett mer aktivt förhållningssätt till relationen. Antingen arbetar 
man med klientens interpersonella mönster som de visar sig i terapirelationen eller det 
omvända;  relationen  används  för  att  utveckla  klientens  förmåga  till  relaterande  och 
affektivt samspel  (Holmqvist, 2007).  Exponering inom KBT innebär att utsätta sig för 
situationer som väcker ångest och lära sig hantera dem. Inom DBT försöker man göra 
detta med full medveten närvaro. Motsvarande i psykodynamisk terapi är att närma sig 
känslomässigt laddat material (Philips & Holmqvist, 2008).
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T e r a p e u t i s k a  f ö r h å l l n i n g s s ä t t  t i l l  k r o p p e n

Hur  kan  terapeuter  förhålla  sig  till  kroppen?  Enligt  Mia  Leijssen  (2006)  kan  ett 
kroppsligt  perspektiv  förbättra  verbala  psykoterapier  och  hon  har  radat  upp  några 
områden  inom vilka  terapeuten  kan  validera  klientens  kropp.  En  terapeut  som vill 
validera kroppen kan använda sig av en eller flera av dessa.

• Kroppen upplevd inifrån
• Kroppen uppmärksammad utifrån
• Kroppen i aktion: rörelse
• Kroppen i aktion: andra icke-verbala uttryck
• Beröring  

Kroppen  upplevd  inifrån  handlar  om  att  fokusera  på,  uppleva  och  ge  mening  åt 
sensationer  eller  förnimmelser  i  kroppen.  Leijssen  (2006)  har  menat  att  denna 
upplevelse kan vara otydlig till en början, men med tiden öppna upp för nya känslor, 
tankar  och  handlingar.  Kroppen  uppmärksammas  utifrån genom  det  kroppsliga 
samspelet  bortom orden.  Leijssen  (2006)  har  påpekat,  i  linje  med  forskningen  om 
spegelneuroner, att människor tenderar att spegla varandras kroppsliga uttryck, vilket 
kallas  ”empatisk  intoning”.  Terapeuten  kan  uppmärksamma  om  klientens  kropp 
uttrycker något  annat  än vad som sägs och ge en verbal  reflektion eller  icke-verbal 
respons  (Leijssen,  2006).  Kroppen  i  aktion kan  handla  om  att  experimentera  med 
rörelser och kroppspositioner. Downing (1997) har skilt mellan inre och yttre tekniker. 
Inre tekniker handlar om att utforska en känsla som redan finns och är medveten. Yttre 
tekniker kan,  genom överdrivna rörelser,  öka den affektiva styrkan och stimulera en 
ännu icke medveten affektiv process.  Nästa form av kroppsligt agerande handlar om 
icke-verbala former av självuttryck, som exempelvis dans, bild och musik. En persons 
preferens för visuell, audiell, kinestetisk och proprioceptiv upplevelse blir här validerad. 
När kroppen valideras på detta sätt är det viktigt att det inte handlar om att prestera bra 
resultat.  Klienten uppmärksammar sitt inre och impulser att agera därifrån.  Leijssens 
(2006)  sista  aspekt  är  beröring,  vilket  kan  vara  alltifrån  vardagliga  hälsningar  till 
intensivt kroppsarbete. Hon har delat in beröring i tre kategorier; uppmärksammande-
affektiv,  emotionell-expressiv  och  katharsisk  beröring.  Uppmärksammande-affektiv 
beröring kan vara en handskakning, kram eller klapp. Emotionell-expressiv beröring är 
intensivare.  Här  kan terapeuten  använda  sina  händer  för  att  ge  stöd  och  skydd  när 
klienten håller på att falla isär. Beröringen blir katharsisk när den triggar kroppsminnen 
och möjliggör uttryckande av emotioner, som kan vara uppdämda och starka (Leijssen, 
2006).

Fokus i  Leijssens artikel är  på hur psykoterapeuters  arbete  kan förbättras genom att 
addera  ett  kroppsligt  perspektiv  till  sina  existerande  arbetssätt.  I  artikeln  har 
förespråkats att integrera olika förhållningssätt på en upplevd snarare än en teoretisk 
nivå.  Utgångspunkten  är  att  psykoterapin  kan  utvecklas  genom  att  väva  samman 
tänkande, kännande och kroppsliga sensationer och uttryck (Leijssen, 2006). Artikeln 
har varit en inspirationskälla till undersökningen i denna uppsats.



14

S y f t e  &  f r å g e s t ä l l n i n g a r

Syftet med uppsatsen var att undersöka terapeuters förhållningssätt till sina klienters och 
sina egna kroppar. För undersökningen har följande frågeställningar formulerats:

• Vilka tankeperspektiv finns bland terapeuterna på kroppen?
• Hur ser olika praktiska arbetssätt inriktade på klienters kroppar ut?
• Vilka syften har terapeuterna med dessa perspektiv och arbetssätt?
• Utgår terapeuterna från ett dualistiskt eller integrativt perspektiv på kropp och själ?

M E T O D

Begreppsdefinitioner
I en undersökning av förhållningssätt till kroppen  behövs några begreppsdefinitioner. 
Kropp-själ-kontinuumet har  konstruerats  för  att  undvika  att  hamna  i  en  omvänd 
dualistisk fälla där kroppen överbetonas och separeras från själen. Mänskliga aspekter 
såsom känslor,  tankar  och inre bilder  betraktas  som en del  av kontinuumet och har 
kopplingar till både kropp och själ.

Kroppen har i denna undersökning tre innebörder: Den levda kroppen (Merleau-Ponty, 
1962), den upplevda kroppen och den observerbara kroppen. Den levda kroppen har 
tidigare beskrivits som en primär öppning mot allt annat innan reflektion tar vid. Den 
utgörs enligt Bullington (2007) av en kropp-själ-värld och innefattar även aspekter av 
nuet som inte når medvetandet. Indelningen mellan upplevd och observerbar kropp är 
inte enkel. Den kan handla om Immanuel Kants (2004) indelning mellan tinget-för-oss 
och  tinget-i-sig.  Men  den  kan  även  utgöras  av  en  mer  vardaglig  uppdelning.  Den 
upplevda kroppen är den vi upplever inom oss, genom inre kroppsliga förnimmelser. 
Som nämnts kan även känslor och andra aspekter kopplas till  denna upplevda kropp 
genom kropp-själ-kontinuumet. Dess observerbara motsvarighet är den yttre kropp som 
vi  får  tillgång  till  genom  våra  sinnen,  den  vi  kan  se,  lukta  och  beröra.  Till  den 
observerbara  kroppen  räknas  även  den  inre  kropp  som  kan  studeras  vetenskapligt. 
Denna  inre  observerbara  kropp  framgår  när  terapeuterna  refererar  till  neurologisk 
forskning.  När  terapeuten  fokuserar  på  klientens  kropp  är  detta  i  hög  grad  en  inre 
upplevelse  av  en  yttre  observerbar  kropp.  Dock  kan  terapeuten  hjälpa  klienten  att 
fokusera på sin inre upplevda kropp genom frågor och interventioner inriktade på den.

Själen: Till själen i kropp-själ-kontinuumet kopplas tydligast verbalt språk och medvetet 
tänkande. Dessa aspekter är i denna undersökning främst intressanta för att benämna 
och medvetandegöra kroppsliga aspekter. Inom psykologin används ofta själ och psyke 
som utbytbara ord. Detta språkbruk används även i denna undersökning. Inom andra 
traditioner, exempelvis religiösa, har själen fler innebörder. 

Undersökningsdeltagare
För undersökningen söktes deltagare ur populationen yrkesverksamma terapeuter.  Ett 
heterogent urval eftersträvades, med mesta möjliga variation i deras terapiinriktningar 
och tilläggsmetoder. Målet var att få tillgång till så bred flora av terapeutisk förståelse 
och  erfarenhet  som  möjligt.  Urvalskriterier  var  att  de  skulle  ha  minst  4-årig 
terapeututbildning och minst 2 års terapeutisk yrkeserfarenhet utifrån denna utbildning. 
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I första hand söktes terapeuter som inte var verksamma som handledare, på grund av 
risken att de skulle uttala sig mer generellt utifrån sina studenters erfarenheter, istället 
för enbart från sina egna. Detta var dock inget absolut krav och två av terapeuterna 
visade sig vara verksamma även som handledare.  Terapiarbete med vuxna sågs som 
mest intressant för undersökningen vilket betydde att terapeuter som uttryckligen var 
specifikt inriktade på terapi med barn inte kontaktades. Inte heller detta var ett absolut 
krav  och  några  av  terapeuterna  hade  även  barn  som  klienter.  Förutom  dessa 
urvalskriterier  så  hämtades  undersökningsdeltagarna  genom  tillgänglighetsurval 
(Langemar, 2008). De flesta hittades genom terapeutregister på deras terapiinriktnings 
hemsida på internet. Några terapeuter, främst inom inriktningar med få utövare, hittades 
via  sökmotor,  genom sökning  på  terapeuter  med  deras  inriktning  eller  metod.  Två 
terapeuter refererades genom personliga tips.

För rekrytering av deltagare skickades först ett email ut till terapeuter där syftet med 
intervjun  och  undersökningen  angavs.  Ett  fåtal  terapeuter  inom  varje  inriktning 
kontaktades och när en eller några med samma inriktning och eventuell tilläggsmetod 
tackat ja kontaktades inte fler därifrån. Terapiinriktningarna som terapeuter kontaktades 
från  var  gestaltterapi,  kroppsorienterad  psykoterapi,  psykodynamisk  terapi,  kognitiv 
beteendeterapi, dans- och rörelseterapi, existentiell terapi, mentaliseringsbaserad terapi, 
dialektisk beteendeterapi, transaktionsanalys och psykoanalys. Förfarandet ledde till att 
13 terapeuter tackade ja och intervjuades. 2 deltagare hade samma terapiinriktning och 
ingen tilläggsmetod. 3 andra deltagare hade också samma terapiinriktning. En av dessa 
hade en tilläggsmetod men denna intervjun ansågs inte lyckad. Ur dessa två grupper 
valdes en intervju ur varje ut för databearbetning, tillsammans med övriga 8 intervjuer. 
Totalt användes alltså intervjuer med 10 terapeuter i databearbetningen.

Alla dessa 10 terapeuter var verksamma i storstäder,  6 i Stockholm och 4 i  Malmö. 
Ingen av dem var sedan tidigare kända för intervjuaren och ingen av dem uppfattades ha 
någon anknytning till de andra. Indirekta faktorer som kön och ålder bedömdes inte som 
viktigt,  men  en  rimlig  variation  sågs  som  eftersträvansvärd.  I  undersökningen 
medverkade 7 kvinnor och 3 män. Deras åldrar efterfrågades aldrig, men uppfattades ha 
en god variation.

Kön Terapiinriktning, titel Tilläggsmetoder
Kvinna KBT, psykolog
Kvinna PDT, psykoterapeut Feldenkrais
Kvinna Dans- och rörelseterapi Bildterapi

Man Transaktionsanalys, PDT-grund
Man Psykoanalys

Kvinna Kroppspsykoterapi Expressiv terapi, relationell
Man Existentiell terapi Filosofi

Kvinna PDT, psykoterapeut Existentiell terapi
Kvinna Gestaltterapi
Kvinna PDT, psykoterapeut EMDR, symboldrama
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Datainsamling
Kvalitativa  intervjuer  användes  vilket  innebär  att  frågorna  ställdes  för  att  generera 
öppna  svar.  Intervjuerna  var  halvstrukturerade,  så  kallat  fokuserade  intervjuer 
(Langemar, 2008). Frågorna utgick från en checklista med underkategorier till  ämnet 
uttryckta i punktform. Detta anses vara en bra form om kategorierna kan omsättas i 
konkret samtal (Langemar, 2008). Intervjuerna började med en första öppen fråga: ”Kan 
du beskriva en konkret händelse där du arbetade inriktat på din klients kroppslighet?”. 
Första frågan med följdfrågor och samtal kunde ta alltifrån ca 5 minuter till merparten 
av intervjutiden. Om det gick fort kunde en till ”konkret händelse” efterfrågas. Sedan 
utgick frågorna från underkategorierna ungefär i turordning enligt nedan. Frågorna var 
av formen ”Arbetar du med...?”.

• beröring 

• förändrade  kroppstillstånd  (rörelse,  avslappning,  spänning,  andning,  suggestion, 
exponering)

• frågor  om klientens  kroppslighet  (Vad känner  du? Vad upplever  du? Vad händer  i 
kroppen?)

• motoriska impulser eller kroppsliga förnimmelser

• uppmärksamhet på klientens kropp 

• uppmärksamhet på den egna kroppen och koppling av detta till klientens kropp 

• kroppslig  kommunikation  mellan  terapeut  och  klient  (kroppsspråk,  spegling, 
kroppsliga reaktioner och uppmärksammande av dessa, ögonkontakt)

Av dessa underteman kunde alltifrån något enstaka till alla hinnas med mer utförligt, 
medan det  blev mindre tid  till  de övriga.  Tekniken att  börja  med öppna frågor  och 
övergå till mer specifika kallas tratt-teknik (Langemar, 2008). I några fall hanns även en 
slutfråga med: ”Om du skulle ge något råd till en nybliven terapeut kopplat till kroppen, 
vad skulle det kunna vara?”. Intervjuerna varade mellan ca 35 och 75 minuter, de flesta 
omkring 50-55. Under intervjuprocessen framkom ytterligare två kategorier att ställa 
frågor om. Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser i enrum och spelades in med 
ljudupptagning.

Analys
Analysen har utgått  från en reflexiv metod,  som den beskrivs av Thomsson (2010). 
Reflexion är en ständigt pågående tolkande analys. Perspektivet växlar mellan detaljer 
och helheter. Processen har inte varit linjär, utan parallell och cirkulär och utarbetandet 
av huvud- och underfrågeställningar har skett kontinuerligt. Uppsatsen är deskriptiv och 
speglar  en  företeelse.  Det  lämnas  öppet  om  den  utmynnar  i  begrepps-  och 
teoriutveckling  som följd  av  deskription  på  högre  abstrakt  nivå  respektive  om den 
uppfyller ett explorativt syfte att ta fram nya frågeställningar (Langemar, 2008).

Alla 13 intervjuerna lyssnades igenom en gång och lyssnades sedan igenom igen då 10 
av dem transkriberades i sin helhet. Transkriberingarna lästes sedan igenom en i taget 
medan  citat  inordnades  i  kategorier  av  förhållningssätt  till  kroppen.  Sex  av  dessa 
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kategorier fanns med redan i checklistan till intervjuerna. Dessa var beröring, förändra 
klientens  kroppstillstånd,  frågor  om  klientens  kropp,  uppmärksamhet  på  klientens 
kropp,  uppmärksamhet  på den egna kroppen, samt kroppslig  kommunikation mellan 
klient och terapeut. Dessa hade tillkommit inspirerade av Leijssen (2006) och i viss mån 
även Downing (1997). De två kategorier som framkom under intervjuprocessen kallades 
benämnande av kroppen och arbete med kroppen mellan sessioner.  Genomgång och 
sortering  av  citaten  ledde  sedan  till  att  ytterligare  tre  kategorier  skapades.  Dessa 
skapades alltså utifrån citat som inte passade in i övriga kategorier av förhållningssätt. 
Dessa kallades att låta klienten uppleva sitt kroppstillstånd, fråga om klientens kropp 
mellan  sessioner  och  terapeutens  beteende.  Totalt  fanns  alltså  11  kategorier  av 
förhållningssätt till kroppen.

I  genomgången  framkom  även  citat  som  inte  passade  inte  handlade  om  praktiska 
förhållningssätt till kroppen men som ändå bedömdes som relevanta. Dessa var citat om 
teori,  metoder,  syften,  kroppens  betydelse  i  terapi,  kropp  och  själ,  användande  av 
material, förändring över tid, klientens relation till sin egen kropp, råd till terapeuten, 
klient-, terapi- och terapeutfaktorer, samt övrigt.

Sedan skrevs löpande text utifrån citaten inom kategorierna. Under denna process miste 
vissa kategorier sin relevans och citat flyttades till  andra kategorier. Vissa kategorier 
sammanfördes  även  till  en  gemensam.  Uppmärksamhet  på  den  egna  kroppen  och 
terapeutens  beteende  sammanfördes  i  kategorin  terapeutens  kropp  som 
informationskälla och instrument. Uppmärksamhet på och frågor om kroppen hamnade i 
klientens  kropp  som  informationskälla.  Arbete  med  och  frågor  om kroppen  mellan 
sessioner samsades i  kroppsliga hemläxor. Citat om teori, kroppens betydelse i terapi 
och kropp och själ ingick i terapeuternas syn på kroppen. 

De citat som presenteras i resultatet är så ordagrant redovisade som möjligt, dock har 
justeringar till skriftspråk gjorts för att underlätta läsarens förståelse. Ibland har delar av 
talspråket  bibehållits  för  att  levandegöra  texten.  Sedan  har  flera  skiftningar  skett  i 
frågeställningar, precisering av syftet med uppsatsen och kategoriseringen av resultatet. 
Fokus har hela tiden varit att utnyttja hela materialet, att inte låta potentiellt användbara 
citat  gå  till  spillo.  Ända  in  i  slutskedet  av  rapportskrivandet  har  formuleringen  av 
frågeställningarna  bearbetats.  Exempel  på  frågeställningar  som  fanns  med  under 
processen  med  som sedan  valdes  bort  handlade  om vilka  konkurrerande  respektive 
samstämmiga perspektiv på kroppen som framkom, om terapeuterna hade ett medvetet 
förhållningssätt  till  klientens  kropp  och  hur  ett  sådant  förhållningssätt  kunde  se  ut. 
Huvudfrågeställningen utgick länge enbart från förhållningssätt till klientens kropp, men 
även terapeutens förhållningssätt till sin egen kropp framstod sedan som relevant i sig.

Etik
I samband med intervjuerna fick terapeuterna i uppgift att de skulle vara anonyma i 
materialet. Några av dem delgavs dock en fundering på att skriva ut deras namn och att 
de om detta betraktades som önskvärt skulle tillfrågas först. De skulle även få mail med 
de av deras citat som jag ämnade använda i rapporten. Terapeuterna förblev anonyma i 
rapporten. De har fått läsa och godkänna de av deras citat som används. I ett fall ledde 
detta till justeringar av några citat för att mer korrekt visa hur arbetet brukar gå till.
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 R E S U L T A T

T e r a p e u t e r n a s  s y n  p å  k r o p p e n

Terapeuterna  utvecklar  sina tankar  om hur  kroppen betraktas  i  kultur  och samhälle, 
deras egen syn på kroppen i relation till själen, samt kroppens betydelse i terapirummet.

(I resultatet betecknas varje terapeut som ”T”, eller med prepositioner som ”en” eller 
”någon”. Återkommande ”T” i samma stycke, eller ordet ”denne”, refererar tillbaka till 
samma terapeut.  Om det  referas  till  fler  terapeuter  i  samma stycke  betecknas  dessa 
initialt som ”en”, ”en annan”, ”någon” eller ”någon annan”.)

Kultur och samhälle
Någon pekar på en mänsklig tendens: ”Vi spjälkar upp olika saker och får inte ihop det 
till en enhet”. T menar att trots all forskning på att kropp och själ interagerar intimt så 
finns  exempel  på  uppdelningen  inom  själva  psykologin.  ”Jag  tänker  på 
dikotomiseringen  vi  ser  mellan  kognitiv  beteendeterapi  och  psykodynamisk  eller 
analytisk  psykoterapi”.  T menar  att  dikotomiseringen är  onödig  med hänvisning till 
modeller av Freud och Stern där olika nivåer av mänsklig utveckling, såsom kognitiv, 
känslomässig och kroppslig, går in i varandra. Någon annan menar att intellektet anses 
överlägset av samhället.  Status ligger i att vara smart och snabb och tanken är vi ju 
snabba i. Något man inte bör glömma är att ”känslomässigt är vi ju rätt så tröga som 
personer och det finns ju också något bra med det. Om känslorna ändrades som tanken 
så skulle vi ju inte vara någonting att lita på egentligen”.

En visar på hur det kroppsliga osynliggörs genom ett exempel på någon som hoppar 
hetsigt med sitt ben när denne sitter och pratar: 

”Vad finns det i såna skakningar? För att händer det så kan man ju vara säker på 
att det uppmärksammas och att folk inte kommenterar det i första hand, för att det 
får man på något sätt inte kommentera, det är lite ofint. Den där som sitter så kan 
ju sen fortsätta och prata helt lugnt och titta, hålla igång konversationen som inte 
alls har med knät att göra. Och den som sitter där blir förvirrad någonstans och 
både  lyssnar  på  innehållet  men  är  samtidigt  väldigt  medveten  om detta  men 
känner att det får jag ju inte prata om.”

Terapeuterna menar alltså att människor dikotomiserar mellan olika företeelser, såsom 
kropp och själ. Det själsliga och verbala ges högre status och tolkningsföreträde framför 
det kroppsliga och känslomässiga.

Kropp och själ-frågan
Terapeuternas egna föreställningar om kroppen kan till stor del spåras i hur de menar att 
kropp och själ  förhåller  sig  till  varandra. Vissa beskriver  dem som sammanhörande 
utifrån sina teoretiska bakgrunder. Inom en inriktning tänker man att ”kropp och psyke 
är två sidor av ett och samma mynt”, medan någon annan fyller i att ”förnuft och känsla, 
alltså  det  där  liksom hänger  ihop för  oss  –  att  se  sig  själv  som en helhet”.  Någon 
beskriver det hela existentiellt: ”Kroppen förkroppsligar vårt varande”. För en människa 
med  panikångest  är  en  sådan  attack  ett  ”förkroppsligande  utav  hennes  existentiella 
situation”.  Denne menar att vi uttrycker oss genom en kroppslig och själslig syntes. 
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”Precis så som jag håller händerna. Det här förkroppsligar någonting som jag vill säga”.

En neurobiologisk bild av syntesen ger att själen ”så sakteliga växer fram” genom olika 
anknytningsförhållanden och hur denna utveckling motsvaras av hjärnans. För att vi ska 
kunna reflektera över vårt eget liv menar alltså T att själens utveckling har en biologisk, 
kroppslig motsvarighet i hjärnan: ”Känner du någonting i kroppen, om du svettas, så är 
det ju neurobiologiskt någonting som händer i hjärnan. Det är ju förändringar hela tiden 
som man till och med har kunnat se”. En annan pekar på att ”det emotionella systemet 
går ju att bryta ner till neuroner och minsta byggstenar. Allt detta samverkar för att ge 
upphov till den människa som sitter där”.

Någon påtalar att intervjuarens sätt att skilja ut och fråga specifikt om kroppen även det 
medför en dikotomisering (en där omvänt kroppsaspekten lyfts fram på bekostnad av 
själen).

”Det är en lite svår fråga att ställa för att för mig är skillnaden inte så tudelad 
mellan själ och kropp. Att kroppen är något slags väsentligt bihang till  själen. 
Själen är kroppslig i sig så huvudet är en del av kroppen.”

Ett exempel på samhörigheten ges när någon beskriver en överträdelse som intervjuaren 
uppfattar som i första hand psykisk. 

”Den blir ju också fysisk. Om någon talar om för mig alltså vem jag är, om jag 
inte får göra det själv så blir jag ju mindre eller blir förbannad och vågar kanske 
inte säga att jag blir förbannad och blir spänd och får svårt med andningen. Så 
visst är det en fysisk förnimmelse.”

Samspelet mellan kropp och själ observeras även i förändringar under terapiprocessens 
gång. ”När själen löses upp på något vis så löses kroppen också upp, den slappnar av” 
säger någon och tillägger ”lättheten i den förändrade inre bilden av, också, sig själv i det 
yttre”.

Vilka konsekvenser får en djup dikotomisering mellan kropp och själ för individen? Vid 
svåra ångesttillstånd menar någon att ”kroppen lever sitt eget liv. Det går liksom inte 
upp i hjärnan”. Om man då frågar vad klienten känner eller upplever är det ”helt tomt. 
Det finns bara att man har panik och ångest. Man kan inte tänka”.

Utifrån beskrivning av relationen mellan kropp och själ menar en att det är viktigt att 
som terapeut också ha ”den kroppsliga delen med i bilden, likväl som den själsliga”. 
Psykiska  sjukdomar  ger  fysiska  problem och  vice  versa.  Kroppens  självklara  del  i 
terapin  understryks  ytterligare  med  att  man  i  psykoterapi  försöker  skapa  ”en  hel 
verklighet” och att man då inte kan lämna kroppen utanför detta. Någon menar att man 
kan ”prata, prata, prata” om saker man inte vågar och hur dåligt man mår, men att det är 
nödvändigt att ”gå in i känslan” och ”ha in det i kroppen”.

Ett  exempel visar hur individen behöver uppfatta  sig själv som en helhet för att  ha 
tillgång till sin vilja och kunna styra sitt liv. Vissa patienter har inte tillgång till något 
som T kallar ”jag vill”, med följden att de fastnar i vad någon annan vill. Detta fokus på 
någon annans vilja missuppfattas ofta som lyhördhet, psykologisk känslighet och insikt. 
I själva verket kan det dölja ”en fundamental oförmåga att ha kontakt med sitt, om vi 
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använder Winnicott, sitt sanna själv”. Detta ”jag vill” beskrivs som en ”estetisk förmåga 
att ordna världen utifrån sina egna preferenser” och en samlad upplevelse av att det här 
stämmer med mig som person ”inifrån och ut”,  på ett  kognitivt,  känslomässigt  och 
”fundamentalt kroppsligt” sätt. I det ”sanna självet” ingår således alla individens delar i 
kontakt med varandra. 

Någon  beskriver  en  kroppslighet  där  själen  inte  finns  med  och  hävdar  att  detta  är 
meningslöst. 

”Att bli en skådespelare, slå på en stol och vara arg kanske är helt meningslöst.  
För skådespelaren kan behärska sin kropp och kan göra allt detta och det kanske 
bara blir en uppvisning i yrkeskonst och inte rör själen så att säga ett enda dugg 
hos den människan.”

Terapeuter  beskriver  med  exempel  samhörigheten  mellan  kropp  och  själ.  De  utgår 
delvis teoretiskt från sina inriktningar; existentiellt, neurobiologiskt och psykoanalytiskt 
perspektiv.  Konsekvenser  för klienten av djup dikotomisering mellan kropp och själ 
handlar om att inte kunna tänka, få panik och ångest, framstå som livlös och stel, samt 
inte kunna formulera en egen vilja. Om man istället skapar ”en hel verklighet” där kropp 
och själ är integrerade och där klienten tillåter sig att bli medveten, så slappnar kroppen 
av, blir mer levande, får lättare hållning, och världen kan ordnas utifrån en vilja som 
stämmer med hela personen.

Kroppen i terapin
En terapeut  slår  fast  att  ”allt  vi  känner  finns  ju  i  kroppen,  allt  vi  upplever  finns  i 
kroppen,  vårt  första  jag-medvetande är  ju  ett  kroppsjag”.  Det  finns  en föreställning 
bland  terapeuterna  om kroppen  som sanningsbärare.  Olika  terapeuter  pratar  om att 
”kroppen läcker”, att ”man brukar ju säga att kroppen den ljuger inte, den kanske inte 
har  anledning”  respektive  hur  ”de  kroppsliga  symtomen blir  väldigt  tydliga”.  Olika 
exempel som tas upp är när klienter rodnar, har svettningar och darrningar, samt hur 
någon pratar om sin pappa och börjar knyta nävarna. ”Man kommer ju mer undan i ett  
samtal”.

Kroppen beskrivs som en väg till det omedvetna likt arbete med bilder och drömmar. 
Någon tror att mycket av terapin sker i det ”intersubjektiva mötet” och att kroppen där 
är en stark informationsbärare men att mycket av arbetet inte är så starkt uttalat utan 
sker på förmedveten och omedveten nivå. ”Överföringar och motöverföringar sker hela 
tiden om vartannat” säger en annan och menar att de också är ”kroppsliga fenomen” och 
att det även är ett kroppsligt fenomen att kunna känna igen dem.

Kroppen beskrivs alltså som av central betydelse och en väg till att i terapin få tillgång 
till  djupare  sanningar.  Detta  gäller  såväl  terapeutens  uppmärksamhet  på  klientens 
kroppslighet som på den egna. Detta för oss vidare till terapeuternas beskrivningar av 
praktiskt terapiarbete med fokus på klienters kroppslighet.
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T e r a p i a r b e t e  i n r i k t a t  p å  k r o p p e n

Tonvikten i resultatet från intervjuerna ligger på vad terapeuterna faktiskt gör i terapin 
som  kan  kopplas  till  kroppen.  De  kategorier  som  bedömts  framträda  tydligast  ur 
intervjumaterialet  är  klientens  kropp  som informationskälla,  terapeutens  kropp  som 
informationskälla  och  instrument,  klienten  är  närvarande  i  sitt  kroppstillstånd, 
kroppsrörelse och positioner, beröring, benämnande av klientens kropp och kroppsliga 
hemläxor.

Klientens kropp som informationskälla
Flera  sätt  att  få  information  genom  klientens  kropp  beskrivs.  För  det  första  kan 
terapeuten  visuellt  observera  kroppsliga  uttryck.  Även  genom  lukten  kan  viss 
information fås. Terapeuten kan vidare observera med hjälp av beröring, exempelvis 
under  så  kallad  ”kroppsundersökning”.  Information kan även nås  genom frågor  och 
samtal  om klientens  kroppslighet.  En  typ  av  observation  handlar  om när  klientens 
verbala budskap inte överensstämmer med dennes kroppsliga uttryck.

Ett sätt att uppmärksamma klienters kroppslighet är alltså genom att se dem. Det kan 
vara  genom  att  kroppsliga  uttryck  för  känslor  signalerar  välbefinnande  eller  olust, 
exempelvis pekar någon på att andningen är väldigt central och stannar hos en person 
som  har  ångest  eller  mår  jättedåligt.  Vidare  har  ansiktet  en  viktig  roll  som 
informationsbärare. Man refererar till Tomkins affektteori. 

”Ansiktet är det affektiva organet som vi har både för att ta in och för att skicka 
känslor. Alla dessa små muskler överallt som vi har här som vi kan manipulera på 
tusen olika sätt och där mottagaren kan vara oerhört känslig för att plocka upp 
signaler.” 

En illustrerar detta genom att  observera sitt  och intervjuarens ögonblickliga samspel 
under intervjun.

”Nu nickar du tex och då gör jag någonting som gensvar och att då analysera steg 
för steg det uppmärksamhetsutbyte som sker mellan två människor och det går så 
oerhört fort. Nu tittar du på mig och du ser ut som du gör, du lyssnar på mig. Du 
har en rynka här som ser ut som att du lyssnar intensivt och tar in och när jag 
kommenterar  så  ler  du  lite  grann  va.  Och då  händer  någonting  med  mig,  då 
känner jag då rycker det i, som att jag vill svara på det leendet. Och så blir det att 
samtidigt som vi pratar en process som innebär att vi känner av varandra, var, hur 
är vi med varandra? Litar vi på varandra?”

Terapeutens uppmärksamhet på klientens motorik illustreras i en intervju när T lägger 
märke till att intervjuarens (i) händer rör sig:
 

T:  Det  här  liksom exempelvis  händerna,  vad  som pågår  med  det.  (T härmar 
intervjuarens händer)
i: Vad pågår? (båda skrattar)
T: Vi ska inte gå in på det nu.
i: Jag håller på och nystar någonting.
T: Ja just det. Ja precis. Men visst är det intressant!
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Någon tittar  på det  kroppsliga intersubjektiva samspelet  och  hur  klienten tar  plats  i 
relation till terapeuten. 

”Det som händer mellan mig och klienten, de här problemen som klienten pratar 
om, hur manifesteras de gentemot mig i interaktion mot mig? Och då förutsätter 
jag att  det  som händer,  klienten är  samma person,  det  som händer  därute  det 
händer också på något sätt här.”

Ett par terapeuter pratar om hur klienten tar plats i rummet. Deras mottagningar har 
varsin  egenhet  som de reflekterar  kring.  Den ena har  inget  väntrum utan  klienterna 
kommer direkt in från trapphuset till terapirummet:

”En del skyndar sig att sätta sig ner och så sitter man där man har sin plats så att 
säga och man får inte röra sig mer. Och en del är mer fria, går och tar lite vatten 
där. Hur mycket tvekar man eller hur självklart är det? Eller också hur folk går  
härifrån. En del som låter det ta tid att ta på sig kläderna, eftersom jag inte har ett 
väntrum så är det ju också lite speciellt va. En del som ungefär tar på sig kläderna 
utanför i trappan eller någonstans. Hur är det här att få stanna kvar och ta plats 
eller hur är det att skiljas åt. Hur tar man plats med andra människor?”

Den andra terapeuten har ibland parterapi och den ensamme klienten har därav två stolar 
att välja mellan att sitta i.

T: Vilken stol väljer personen att sätta sig i. Den som är något längre bort eller  
den som är mer nära? Här finns inget mellan, men här finns ett bord emellan. 
Ibland står bordet mitt i ungefär. Så att det är också en fråga om kroppslighet.
i: Kan de växla?
T: Aldrig.
i: Det är väldigt långt mellan.

T menar att en del av överföringen blir hur klienten tar plats i rummet i förhållande till 
terapeuten och tänker kring den klient som sitter i stolen längre bort och med ett bord 
mellan. 

”Kanske den personen som väljer att sätta sig där är beredd på att fly mer. Är redo 
att lämna, inte vågar gå så nära inpå. Det kanske tar längre tid i den relationen, i 
den  terapin,  än  med  den  personen  som sätter  sig  här.  Det  är  en  kraftfullare 
försvarsstrategi. Mera kognitivt, mera intellektualiserande. Det blir ett arbete på 
det planet mera. Min tolkning kan ju vara att personen ifråga inte vågar gå in i sin 
kropp på det sättet som, också i själ, på det sätt som kanske andra personer gör. 
Alltså att våga gå djupare in och vara mer sårbar.”

Det kan även uppkomma en situation där klientens sätt att relatera till terapeuten får den 
senare att föreslå en ändring av position. En erbjuder två möjliga positioner att arbeta i. 
Att sitta i varsin stol och se varandra (”vis-a-vis-positionen”) och liggande på divanen, 
vilket innebär att klienten inte ser terapeuten. En risk när klienten sitter upp är att den i 
relaterandet ”inväntar analytikern för att  kunna anpassa sig.  Då blir  det ju inte bra” 
menar T, som då kan föreslå divanen.
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Ett annat tema som observeras är motsägelser eller inkongruens mellan kroppsliga och 
själsliga eller verbala uttryck. En menar att det finns oräkneliga exempel på detta och 
räknar upp några. Klienter kan skaka på huvudet medan de instämmande säger ”det 
tycker jag också”, de kan spänna sig och frusta sammanbitet att ”jag är inte arg”, nära 
till  tårar kan de försäkra att ”jag mår bra” eller genom att prata tyst kräver de extra 
mycket uppmärksamhet. Om denna tystnad säger T: ”Det kan vara något aggressivt i 
detta att det är mottagaren som ska göra hela jobbet. Både lyssna noga och begripa vad 
som  sägs”.  Någon  annan  utvecklar  ännu  en  variant  på  temat,  om  en  klient  som 
”berättade oerhört smärtsamma saker, som var djupt kränkande och samtidigt har ett 
leende på läpparna och i ansiktet”.

I andra fall råder kongruens mellan själsliga och kroppsliga uttryck. En beskriver hur 
terapiprocessen avspeglar sig i klienternas kroppar.

”Det ser jag ju att hållningarna förändras. Det skulle jag ju kunna se hos varje 
person som kommer hit. Att plötsligt så är håret mycket mer levande, det kanske 
är en annan färg, ögonen är alltså mindre stelhet och det är många saker. Plötsligt 
har någon tagit på sig läppstift om vi talar om kvinnor, för det mesta, som inte 
skulle ha tagit på det.”

T fortsätter med att beskriva hur även klientens beteenden mellan sessioner förändras.

”Det är ju inte ovanligt, märker jag, att under terapins gång börjar personer mer 
röra sig, tänka på sin kropp. Går på gym kanske eller går och sköter om sig med 
ansiktsbehandling eller  har  börjat  gymnastisera mer.  Det händer någonting när 
själen löses upp på något vis så löses kroppen också upp, den slappnar av. Jag 
tillåter mig att bli medveten.”

En annan beskriver en koppling mellan att en klient ”luktar väldigt mycket parfym” och 
har bristande förmåga till ”själv-objekt-differentiering”. T beskriver denna förmåga som 
medvetenhet om att man är skilda subjekt, att man påverkar den andra och hur man 
påverkar. T kan över tid märka hur parfymerandet avtar medan differentieringsförmågan 
tilltar.

Någon har just haft en rullstolsburen klient med en sjukdom där kroppen inte fungerar 
optimalt utan har klara begränsningar. T frågar sig då vad detta leder till för anpassning, 
hur ens livssyn förändras, samt hur ens mående förändras. Det blir mer påtagligt att 
förändringar skett, livet har ändrat inriktning och kroppen kan inte längre göra det den 
har kunnat. 

”Men det är ett fenomen som händer ändå, det händer med människor som är till 
synes friska men blir äldre och förlorar förmågor. Och det sker rätt så tidigt i livet 
och brukar ofta börja med att man ser sämre och måste skaffa sig glasögon för att  
kunna läsa som man innan kunde göra utan. Och sån där irritation som då uppstår  
för dessa jävla glasögon och så hehe. Så att kroppen på olika sätt sviker en kan 
man tycka. Att det tvingar en att bli medveten om saker som man tidigare bara har 
tagit för givet.”

Ett  annat  uttryck  av  kroppslighet  benämns  som ”ett  förnekande  av  den  kroppsliga 
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verkligheten”,  vilket  T  menar  finns  hos  många  klienter.  Som  exempel  nämns  en 
hästallergiker som fortsätter med ridning. Denne möter svårigheter att ”hävda sin egen 
subjektivitet”. Det är svårt att vistas i ett stall men det ger också sociala komplikationer 
där man måste stå ut med negativa reaktioner från omgivningen. T menar att man har 
rätt att hävda sin subjektivitet men att man också måste se till att man inte ”korrumperar  
sig” och börjar ”utnyttja de här delarna så att man styr andra människor med dem. Det 
gäller att vara varse när man börjar utöva makt eller manipulera”.

En form av observation, som även inkluderar fysisk beröring, är kroppsundersökning. 

”Man  tittar  på  hållning,  andning,  muskelspänningsgrad,  rörlighet  i  leder  och 
kopplar det till då hur mycket belastning finns det i kroppen, hur mycket tillgång 
har den här personen till sina egna resurser, till sina egna känslor? Och så jobbar 
man parallellt med att lösa upp spänningar i kroppen för att komma mer i kontakt 
med känslor, för att komma mer i kontakt med minnen, tankar.”

Ännu någon menar att kroppsundersökningen säger någonting om hur svårt det kan bli 
och hur lång terapi som krävs. Det säger även någonting om vad som är problematiken: 
”Är det en uppgivenhetsproblematik eller är det en spändhetsproblematik? Vad är det för 
typ  av  förhållningssätt  och  försvarsstrategier  som  man  har?”.  Genom  denna 
undersökning kan även klienten erfara att ”jag har så pass mycket kontroll så jag kan 
inte slappna av ens i min egen kropp”. Det blir enligt T ytterligare en dimension att  
uppleva än att bara veta om eller prata om det. 

En form av samlande av information om klienten genom dennes kroppslighet  är  att 
fråga och samtala om denna. Någon frågar klienterna om hur det känns i kroppen och 
vad  de  är  medvetna  om  i  kroppen  just  den  dagen  och  när  de  jobbar  med  bilder 
återkopplas till kroppen med frågan "vad händer i din kropp när du ser på bilden?". En 
beskrivning är av en process där klienten är närvarande i kropp och känsla. T kan då 
ställa en fråga med öppen form: ”Vad är det som händer med dig nu?”. En annan menar 
att en form av kroppslighet är när klienter talar om situationer och beskriver sig själv 
med  kroppsliga  liknelser;  hur  man  känner  sig  ”liten”,  ”tilltryckt”  eller  ”hur  man 
krymper”.

Sammanfattningsvis  observerar  terapeuterna  alltså  klienten  visuellt  genom fokus  på 
kroppsliga uttryck för känslor, främst i ansikte och andning, motoriska impulser, hur 
klienten agerar kroppsligt i relation till  terapeuten, visuella förändringar över tid och 
kroppsliga  funktionsnedsättningar.  Även  en  observation  som  handlar  om  luktsinnet 
beskrivs.  Genom  att  kontrastera  observationen  med  klientens  verbala  budskap  kan 
motsägelser  mellan  kroppsliga  och själsliga  uttryck upptäckas.  Observation  kan hos 
vissa terapeuter ske genom kroppsundersökning med hjälp av beröring. Observation kan 
även  ske  genom  att  fråga,  samtala  och  lyssna  till  verbala  budskap  om  klientens 
kroppslighet.  Ett  uttryck  för  detta  är  när  klienten  beskriver  sin  situation  genom 
kroppsliga metaforer.

Terapeutens kropp som informationskälla och instrument
Terapeuter kan även uppmärksamma sin egen kropp för att nå förståelse om klientens 
inre värld (det som i första hand inte syns på kroppsytan, såsom känslor, tankar och 
kroppsförnimmelser). Terapeuten kan även uppmärksamma sin kropp med fokus på sina 
yttre beteenden, genom en medvetenhet om sitt agerande i rummet, och vilken påverkan 
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detta kan ha på klienten. 

På frågan om kroppsliga upplevelser som ger terapeuterna information om klienten så 
känner de allra flesta igen sig och ser det som viktigt. ”Det är ju på det sättet som jag får 
information om vad det är som pågår”, menar någon. En annan scannar sin egen kropp 
för  att  förstå  både  sig  själv  och  klienten  och  ser  sin  kropp  och  sina  känslor  som 
informationskanal  och  bakgrundsskärm.  Någon  menar  att  man  härbärgerar  det  av 
klientens material som den inte är medveten om eller orkar bära själv.

Hur  kan  då  detta  upplevas  och  vilken  information  kan  detta  ge?  En  beskriver 
upplevelser av att ”det gör ont i hjärtat eller att jag får en knut i magen eller att jag får  
ett tryck i huvudet eller att jag blir såhär extremt sömnig så jag knappt kan hålla ögonen 
öppna”. Någon liknar det vid att ”man går med det ett tag och känner på det och så, man 
går och bär på någonting” och menar att det brukar gå över inom en timme. En annan 
har upplevt, i arbete med ungdomar i grupp som bar på väldigt mycket saker, att gå från 
arbetet ”utslagen”. En annan nämner att bli berörd, uppleva sorg, ha svårt att andas eller 
bli helt stel. 

Vilken information kan dessa reaktioner ge? En säger att ”man kan känna sig spänd” 
och att ”här måste jag vara försiktig”. Efter ”vissa sessioner kan man känna sig rätt så 
trött om man har en depressiv patient som liksom lägger över allt hos en”. Någon kan 
känna i sin kropp eventuell osäkerhet på om denne kan hjälpa bra eller hur terapin ska 
gå vidare. En annan tar upp att som terapeut känna rädsla och frågar sig: ”är det för att 
klienten faktiskt hotar mig? Då sätter det hela terapin i gungning, alltså jag vill inte 
jobba under hot”. Någon beskriver mer direkt verbal påverkan. Om klienten tillfrågas 
om  ”en  konflikt”  så  kanske  den  är  ”väldigt  gåpåig  i  sitt  sätt,  uttrycker  sig  lite 
nedlåtande,  är  aggressiv i  sin argumentation eller  återkommer hela  tiden till  samma 
argument”. T kan då tydligt känna ett obehag i kroppen och få en känsla för vad som 
skulle kunna trigga den andra parten. Det kan vara ”en liten liten tårtbit av det som man 
känner som partner om man har den här diskussionen”.

Flera  terapeuter  påpekar  att  man  måste  fråga  sig  vem  materialet  eller  de  väckta 
känslorna tillhör. Det är ”viktigt att skilja på det som är triggat av klienten och det som 
har med klienten att göra”. En annan beskriver frågan om någonting är kopplat till ens 
egen historia, till klientens historia och bakgrund eller om det ligger mellan dem. Någon 
beskriver svårigheten i att urskilja detta: 

”Om nu jag har blivit slagen och fått stryk när jag var liten och så känner jag mig 
hotad av klienten. Ja det är väl så då att klienten har inte hotat mig utan det är jag  
som kommer in och överfört den frågan från mig och det är fel på något sätt att  
använda  det  som feedback  till  klienten  för  det  har  ju  inte  hänt.  Klienten  har 
egentligen ingenting med det att göra. Det ska jag ta hand om.”

Vad gör man då för att skilja ut detta? En menar att man måste reflektera över det som 
sker  i  överföringen och  motöverföringen.  Alltså  både  kring  hur  klienten  beter  sig  i 
relation till terapeuten och kring det egna kännandet och måendet. För hjälp i denna 
reflektion och förståelse poängterar någon ”behovet av egenterapi, behovet av att känna 
min egen kropp om du så vill. Det är viktigt att man har det och går igenom de faserna 
med sin utbildningsterapeut.  Annars kan man hamna jättefel”.  En annan lyfter  fram 
handledning. ”I första hand är det där jag tänker att jag ska få grepp om vad som händer 
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i min egen kropp; hur mycket jag är utsatt för projiceringar och att jag blir klar över att 
jag är det”.

Hur ska man vara för att uppmärksamma upplevelser i sin egen kropp som kan vara 
knutna till klientens kroppslighet? Någon lyfter fram Sterns begrepp  sloppyness. ”Det 
handlar inte om att försöka vara så skärpt som möjligt och försöka höra vad de säger 
eller fatta någonting utan det handlar mer om att luta sig tillbaka och låta relationen 
flöda på något sätt”.

En del beskrivningar är kopplade till terapeutens beteende i rummet och handlar om 
medvetna sätt att agera med sin kropp; terapeutens kropp som ett instrument. I arbetet 
med ungdomar i grupp på behandlingshem och bilder som de gjort har T varit medveten 
om sina rörelser i rummet och sättet att ta i deras bilder. Genom respekt, varsamhet och 
ömhet kan man visa att vad de gjort är värdefullt och viktigt. T underströk vikten av 
detta vid självskadebeteenden. ”De vill kasta allt de gör, det är fult och det är dåligt”. 
För att skapa ett rum av tillåtande och utan prestation, undvek T själv att rita någonting 
särskilt bra. 

”Man får låta barnet komma fram, alltså det här som inte är perfekt. Det är allt 
från hur man klär sig, hur man går, hur man står. Liksom att, inte tona ner sig 
själv, men på något sätt inte appellera till det som de ändå har så otroligt mycket i 
sig, att  de vill  vara,  inte vet jag, vackra och häftiga.  Eller det här som är lite 
attityd.”

Någon har fungerat som en ”kroppsförebild” för ett barn som ”ansågs ha ADHD”, var 
jättesnabb  och väldigt  utagerande.  T rörde  sig  ”otroligt  långsamt”  i  rummet  för  att 
klienten skulle få en ”modell av någonting annat”. Genom detta skulle klienten kunna 
dra ner sitt tempo, stå ut med att något inte var klart och inte riktigt bra och tillåta sig att 
misslyckas. T kallar arbetet ”ett slags samtal mellan kroppar” som ledde till att klienten 
blev lugn.

En terapeut som blir  berörd av klientens berättelse kan behöva motstå en impuls att 
trösta genom kroppskontakt. T menar att det för det första inte behövs men att det också 
är en form av respekt mot den andres förmåga att låta sig vara ledsen med en annan 
människa. T finns där i rummet och med rösten, och beskriver andra impulser som kan 
vara värda att bejaka i denna situation.

”Om jag sitter och känner att jag blir väldigt ledsen, tårarna trillar när jag hör det 
här. Då tycker jag att det är viktigt att inte dölja. Jag kan klämma någon tår och 
gråta och säga att 'jag blir jätteledsen när du berättar det här. Det rör mig'. För att 
tala om att 'du har förmågan att påverka mig känslomässigt', vilket är jätteviktigt 
för  människor.  Sitta  som någon  sån  här  terapeutisk  spegel  och  blank  är  helt 
förkastligt. Det lär man ju inte ut någonting på, mer än att det går inte att nå folk  
känslomässigt. Och det behöver ingen klient lära sig.”

Å andra sidan är ovanstående ingen principiell hållning. T kan tänka sig att trösta genom 
beröring i en situation där det är någonting nytt för den andre. Detta att bidra till att 
klienten upplever någonting nytt återkommer flera till. Det betecknas med Alexanders 
(Alexander  & French,  1946) uttryck ”korrigerande erfarenhet”.  Någon beskriver  det 
som att klientens problem manifesteras ”i interaktion med mig” och denne använder sig 
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själv för att hitta andra vinklar för klienten att inte fastna i samma mönster. När klienten 
talar om något smärtsamt och ler samtidigt så använder T sig av att benämna detta och 
sedan vara  tyst  och  allvarlig  för  att  bryta  klientens  mönster  och  ge  upplevelsen  av 
någonting nytt. Ytterligare ett konkret korrigerande beteende handlar om att terapeuten 
sätter gränser. Om komplicerade situationer såsom förälskelse eller sexuella inviter från 
klientens sida uppkommer så innebär det dels ett ”starkt krav på moralisk hållning” hos 
terapeuten men också att detta beteende från klienten är tillåtet och utgångspunkten för 
ett  öppet utforskande i  en professionell  relation.  Det är  utifrån begränsningarna som 
möjligheterna skapas, menar T.

På temat kroppslig medvetenhet ger någon ett råd till en nybliven terapeut: 

”Jobba  med  sin  egen  kropp.  Göra  sig  mer  lyhörd  och  medveten,  jobba  med 
kroppsmedvetande, jobba med avspänning, jobba med att känna igen sina egna 
signaler och att sen uppmana sin klient eller patient att göra samma sak. Man kan 
göra jättemycket av det här sittandes i varsin fåtölj också.”

Sammanfattningsvis nämner informanterna några olika sätt som de uppmärksammar sin 
egen kroppslighet. Terapeuten kan bära eller härbärgera material åt klienten. Genom att 
uppmärksamma sin kroppslighet får terapeuten information om klienten. Terapeuterna 
ger flera exempel på känslor och kroppsförnimmelser som kan uppstå. Det gäller att 
kunna skilja på klientens och eget material. För detta syfte sägs det att man inte ska vara 
för skärpt utan mer tillbakalutad. Med reflektionen över det egna kännandet får man 
lämpligen hjälp i egenterapi eller handledning. Gällande terapeutens beteende talas om 
att visa respekt för klienten och dennes material, att uppträda något nedtonat och att inte 
gå med i klientens mönster. Exempel på det senaste är att inte skratta med om klienten 
skrattar  bort  något  smärtsamt  och  att  hålla  gränser  eller  ramar,  exempelvis  vid 
förälskelse  eller  sexuella  inviter.  En  terapeut  ger  rådet  att  jobba  med  egen 
kroppsmedvetenhet.

Klienten är närvarande i sitt kroppstillstånd
Där de tidigare kategorierna handlar om hur terapeuten kan få information om klienten 
genom  bådas  kroppar,  så  innebär  denna  kategori  mer  aktiva  interventioner  från 
terapeuten.  Denne  kan  rikta  in  arbetet  på  kroppsliga  uttryck  och  upplevelser  som 
klienten har, men även initiera metoder utifrån sin inriktning eller klientens problematik, 
för att utforska någon aspekt av dennes kropp. Det kan även handla om att helt enkelt ge 
utrymme för ett kroppstillstånd att få finnas.

När de jobbar med klientens drömmar eller när klienten vill berätta någonting kan denne 
uppmanas att vara uppmärksam på sina kroppsliga förnimmelser. Detta kan återskapa 
samma känsla som klienten hade när berättelsen hände. Någon beskriver hur klienten, 
när denne har ont i magen, kan uppmanas att gå djupare in i magontet. Klienten ombeds 
”stanna vid det här, uppmärksamma det, låt det växa, låt det bli tydligare, vad handlar 
det här om?”, vilket kan leda till att man får tag på någon känsla eller minne att arbeta 
vidare med. 

Det  beskrivs även hur man kan jobba med att  förstärka motoriska impulser.  Om en 
klients hand knyter sig eller den stampar med fötterna kan den uppmanas att gå in i den 
rörelsen och se vart den tar vägen. En annan T exemplifierar med om en klient knyter 
näven och denne uppmanas förstärka detta, så kan det leda till en vilja att slå sig fri. En 
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annan typ av kroppsligt uttryck kan handla om en obalans i kroppen där någon beskriver 
hur olika kroppsdelar kan integreras. Om en arm är väldigt spänd och den andra tycks 
vara avslappnad och utan kraft, så kan de jobba med att koppla ihop höger och vänster 
sida.

Om klienten försvinner bort i känslor kan T förankra tillbaka till här och nu genom att 
fråga ”hur är det att dela dem med mig?”. T förklarar att det är något annat att sitta och 
gråta själv i sin stol än att verkligen gråta tillsammans med någon. Om T blir berörd av 
berättelsen kan denne fråga ”ser du att jag bli berörd nu?” och ”hur är det för dig att jag 
blir berörd nu?”. Eller om de jobbar aktivt med kroppen och klienten är på väg ner i 
någonting oerhört smärtsamt kan denne ombes öppna ögonen och titta på T. ”De har 
säkert varit i sin smärta ensamma tidigare, men de kanske inte har varit i sin smärta 
tillsammans med någon”.

En klient undvek i barndomen att visa känslor för sin mamma eftersom mamman då tog 
över så att hennes känslor blev de mest dramatiska. T undrade om det blev jobbigt för 
klienten när T blev berörd men klienten uppmärksammade att detta kändes bra och att 
det  inte  kändes  som att  fokus  flyttades  till  T,  utan  att  det  fortfarande handlade  om 
klienten.

Någon beskriver arbetet med ångest som att prata eller fråga om hur det känns, vänja sig 
vid känslan och förståelsen att den inte är farlig, istället för att jobba med att få bort 
känslan. Målet kan vara att klienten ska klara av att säga sin åsikt eller prata på ett möte 
”trots att hjärtat slår i 180”.

En beskriver att, förutom känslouttryck, också ”de allra mest avskyvärda och föraktade 
delarna av människan” ska rymmas i den terapeutiska relationen. Exemplet handlar om 
klienter som är berusade av alkohol.  T bedriver inte alkoholbehandling i  traditionell 
bemärkelse men vill däremot att även denna sida ska kunna bli ”integrerad i en relation” 
och  sen  bli  ihågkommen.  Snarare  än  att  klienten  får  möjlighet  att  utforska  sitt 
kroppstillstånd handlar det här om att kroppstillståndet blir accepterat.

En annan beskrivning av att  vara i  sitt  kroppstillstånd handlar om att  skapa en mer 
generell  kroppsmedvetenhet.  T  kan  göra  en  guidad  upplevelseresa  genom kroppen. 
Instruktioner till klienten kan gälla alla detaljer i kroppen, ”andas, släpp ner tyngden, 
känn fötter och ben”. En annan kan med klienter som fastnar i kroppen låta dem följa 
andningsluften in så att de får ”ett landskap som växer fram med hur ångest eller oro 
eller konflikt tar plats”, en visualisering av vad som händer inne i kroppen. Ytterligare 
någon illustrerar sitt arbete genom att guida intervjuaren. 

”'Om du nu tar och blundar ett tag och sen om du nu tar och lyssnar på trafiken på 
gatan. Vad hör du? Hur känner du dig när du gör det?' Och så inbjuder jag till att  
säga och dela med sig. 'Och om du nu tittar på mig, öppnar ögonen och tittar på  
mig, vad ser du? Hur ser jag ut?'. Den fokuserar på mig, någonting utanför en 
själv. Och sen 'om du går in i dig själv: vad känner du när du ser på mitt ansikte? 
Vad känner du inne i dig själv? Gå in i dig själv och känn efter'.”

T menar att övningen pendlar mellan medvetandet i och utanför kroppen, och hjälper till 
att skärpa medvetenheten om dessa och samspelet mellan dem.
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Andra övningar kan sägas vara mer funktionsinriktade och strukturerande. Någon har 
jobbat  med  spännings-  och  avspänningsövningar,  samt  med  andningsövningar  med 
tandvårdsrädda. Dels gav detta klienten någonting att göra i tandläkarstolen, ”en slags 
coping-strategi”, dels kunde de fysiologiska symtomen hållas nere lite grand. De tränade 
på att spänna några sekunder och sedan slappna av i kroppsdelar där klienten kände sig 
spänd och de hade en modell  för andning där varje moment (andas in,  hålla andan, 
andas  ut  och  hålla)  tog  tre  sekunder.  En  annan  har,  när  klienten  varit  ”oerhört 
ångestfylld” så att samtal inte varit möjligt, arbetat väldigt strukturerat. Efter en kort 
meditation eller avslappning, där klienten får känna sin kropp och lära sig andas med 
buken har de gått korta promenader från en stolpe till en stolpe. Klienten har då blivit 
lugnare och de har kunnat samtala. Ytterligare någon beskriver korta guidningar om det 
är väldigt stressat och mycket uppe i huvudet för att stressa av och komma i kontakt 
med det som är viktigt.

En använder sig av metoden EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) och 
kallar det ett känsloinstrument där man jobbar med att släcka eller ladda av trauman. 
Beskrivningen av vad som ligger bakom traumat har T fått i ett bedömningssamtal. ”Då 
vill man inte ha någon lång förklaring utan bara ramen på det. Det blir inte en berättelse 
utan det blir en inre känslomässig upplevelse”.  Arbetet sker så att antingen pendlar T 
med handen från höger till  vänster  framför  klienten som följer  handen med blicken 
(vanligast), eller så kan man ha hörsnäckor så att det klickar ömsom i höger och vänster 
öra eller så klappar man växlande på klientens båda knän. Klienten återupplever i detta 
tillstånd  en  traumatiserande  händelse  den  varit  med  om.  T gör  rörelsen  ungefär  30 
gånger,  stoppar  och  ber  klienten  beskriva  upplevelsen.  Både  innan  och  efter  denna 
process  skattar  klienten  den  ångest  som minnena  ger.  Arbetet  upprepas  sedan flera 
gånger tills man släcker ut det.  T berättar att ”man kan nästan se på patienten när det 
händer, att de börjar få mer distans. Tekniken är avsedd till att man ska lägga det bakom 
sig. Det är ju någonting som har hänt, som man inte ska behöva snubbla på alltid”. 
Klienten kan nu få tillgång till fler minnesbilder som flätas in i varandra och betrakta 
sina minnen utan att få ångest eller kroppskänning. Om det är komplexa trauman som 
kanske ligger långt tillbaka i tiden eller har varit väldigt jobbiga så fortsätter arbetet 
nästa session. För att göra klienten trygg har den alltid möjligheten att stoppa. Då görs 
en  avslappningsövning och  de  pratar  om  det.  Efter  bearbetningen  av  negativ 
självuppfattning för T in en positiv tanke ”att jag är bra som jag är” och relaterar den till 
händelsen innan klienten går. T beskriver utgångspunkten för EMDR som att ”det har 
verkligen hänt att man har varit där, faktiskt, man behöver komma ihåg hur det var, man 
behöver komma ihåg hur det kändes, man behöver komma ihåg lukten, man behöver 
komma ihåg alltihopa”. 

I symboldrama jobbar man mycket med ”det inre barnet”. Klienten får föreställa sig hur 
den har sig själv som liten inom sig, hur detta barn har gjorts illa och att man som vuxen 
person får ta hand om och hjälpa barnet vidare. ”De här delarna ligger ju avkopplade 
och man behöver ju få dem integrerade i sig”. Klienten ligger på en brits och går in i 
djup avslappning sen får de föreställa sig mötet mellan det inre barnet och sig själv som 
vuxen, som kan vara på en äng. T ber klienten låta den vuxne fråga barnet vad det hela 
handlar om och om hur den tror det känns att möta barnets blick, vilket är svårt för 
många. T skriver ner allt som händer.  Klienten får sedan gå hem och måla en bild av 
upplevelsen, vilken de tittar på och har som bakgrund under nästa session. T läser då 
upp vad som skrivits, klienten får dela sina känslor och tankar och T kan ge sin bild och 
fråga om sådant som klienten tycks undvika och kanske upplever som skrämmande. T 
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uppmanar klienten att  inte prata med någon annan om processen förrän den är klar, 
eftersom detta är  klientens egen upplevelse.  Om de sedan har en serie bilder när en 
kontakt avslutas så lägger T upp alla bilderna ”och så ser man processen i det hela och 
sen får de bilderna med sig hem”. Klientens inre framställs genom berättelsen som ett 
symboliskt landskap. T ger exempel på hur det kan beskrivas. Det är ”en skog och ett 
kärr och det är svart”. Men i det svarta kan det finnas ”lite gråa eller gröna strån”. Det  
finns en ljus sida, men den har klienten inte tillgång till, utan har separerat helt. De små 
stråna hjälper dock klienten att se att mitt i allt det svarta så finns någonting som är ljust. 
T beskriver hur klienten till sist kan träda in i det gröna och vara där, men hur det kan 
finnas ett sug in till det svarta, eftersom det bara är mörkret som klienten är van vid. 
Under processens gång kan det dyka upp sådant som ”ett nytt grönt träd”. T förklarar att 
då blir man glad.

Någon beskriver ett arbete antingen när klienten kommer med en dröm eller berättar om 
en verklig händelse. ”Då kan ju också de här förnimmelserna komma då, alltså samma 
känsla som klienten hade när det här hände finns också kvar vid berättandet”. 

Återupplevandet av kroppstillstånd och händelser är alltså en central aspekt av terapin, 
både när klienten berättar om verkliga händelser och när man använder metoder med 
fokus på inre kroppstillstånd – såsom EMDR, symboldrama och drömarbete. I de två 
senare utgår man från symboliserad form och kan har sedan möjlighet att närma sig 
verkliga händelser.

Exponering  handlar  om att  ”utsätta  sig  för  det  man  är  rädd  för  i  små  steg”.  Med 
tandläkarrädda kunde det innebära att titta på tandläkarredskap eller filmer om tandvård 
eller lukta på olika ämnen, men den viktiga delen var sen att gå till tandläkaren, där ett 
steg  kunde  vara  att  börja  gapa.  T  menar  att  hon  inte  skulle  kunna  minska 
tandvårdsrädsla  speciellt  mycket  utan  att  personen  också  går  i  tandvård.  Klienterna 
måste göra det de är rädda för. ”Ska du bli mindre rädd för att hävda en åsikt eller ta 
plats i olika sammanhang, så kan du inte bara lösa det genom att prata om det utan du 
måste också börja prova och göra”. T har även haft en klient som var rädd att rodna.  
Klienten blev då filmad och T ställde frågor för att klienten skulle känna sig ”lite grann i 
rampljuset”.  Sedan tittade de på bandet för att  jämföra hur klienten såg ut med hur 
denne trodde sig se ut.

För att sammanfatta så arbetar terapeuterna på en rad olika sätt med att låta klienterna 
utforska sina kroppstillstånd. Terapeuten kan låta klienten uppmärksamma och utforska 
kroppsliga förnimmelser och förstärka motoriska impulser.  Arbetet kan handla om att 
klienten är i  känslo- och kroppstillstånd tillsammans med terapeuten,  där de kan bli 
accepterade. Hämningar eller trauman kan bearbetas genom olika metoder. Traumatiska 
händelser  kan  avladdas  genom  att  klienten  går  in  i  dessa  minnen  kroppsligt  och 
känslomässigt  eller  klienten  kan  möta  sitt  inre  kroppslandskap  genom  symboler. 
Klienten kan vidare få träna sig i att utföra beteenden man har svårt för och i att på ett 
mer medvetet och adaptivt sätt hantera olika känslor, tankar och kroppstillstånd. Till sist 
kan man jobba med att mer generellt öka klientens medvetenhet om kontakt med sin 
inre värld.

Kroppsrörelse och positioner
Denna kategori behandlar när terapeuten guidar klienten i kroppslig rörelse och att inta 
positioner att arbeta utifrån. Utifrån detta kan ett utforskande av klientens kropp ske. 
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Det som är specifikt med detta arbete är att man lämnar stolen och arbetar på golvet, 
vilket gör kroppen delaktig i arbetet på ett ytterst konkret sätt. I kategorin beskrivs en 
rad sätt som terapeuterna guidar klienterna i kroppsrörelse och att inta olika kroppsliga 
positioner på golvet. Exempel som beskrivs är uppvärmning som leder till vidare arbete, 
rörelse och ljud där terapeuten kan fungera som kroppsförebild, dubbelstolsarbete, att 
slå med skumgummibatong och gränssättning på golvet.

Genom en kort uppvärmning introduceras ”ett inkännande förhållningssätt till kroppen”. 
Den påminner om de guidade övningarna i föregående kategori men är mer fysiskt aktiv 
och sker  normalt  från stående position på golvet  (i  stolen om klienten är  skör  eller 
väldigt  trött).  Uppvärmningen handlar  först  om att  landa  i  kroppen här  och nu och 
mjuka upp lederna genom att fokusera på och utforska någon rörelsekvalitet, som en 
knuten  hand,  stampande fötter  eller  en  kraftlös  arm.  Tankar  och  känslor  kan  sedan 
komma som de kan jobba vidare med i samtalet. 

”Vi börjar alltid med fötterna, att du står stadigt att de är förankrade i golvet. Sen 
så  gör  vi  knäna,  kan  rotera  så  att  det  finns  rörlighet,  att  de  inte  är  låsta.  I 
dansterapi går man liksom från de yttre delarna och inåt. Tar vi upp händerna och 
då försöker jag få fram olika kvaliteter, riktade rörelser, indirekta rörelser. Skaka 
loss, spänna och sträcka. Sen ta med axlar och armar och sen går vi upp i nacken 
och  känna,  få  med  rösten.  Rösten  brukar  vara  som  en  känslomässig  propp, 
blockeringar, när man inte använder rösten. Så man kan få grimasera lite och göra 
lite ljud sådär. Sen sträcka ut ryggraden och böja sig fram och rulla upp. Jobba lite 
med höfterna. Lägg en hand och känn på din bröstkorg och din mage, känn in 
andningen. När vi avslutar sessionen brukar de få göra en rörelse de tycker om. I 
början när jag visar den rörelsen så brukar det handla om att göra en cirkel runt 
sig för att  markera ett  eget rum. Det  kan också vara att  de väljer.  Det är  lite 
ceremoniellt. Det är som att knyta ihop ett arbete. Ibland börjar vi med den också. 
När vi har jobbat fysiskt och öppnat upp kroppen, så behöver någonting slutas till. 
Det gör man ju via orden, men man behöver också göra det kroppsligt. En rörelse 
som för samman energin, som sluter ihop, som fångar in. Efter det skakar vi loss 
för att få en release. Någonting måste komma i rörelse, måste släppas fram.”

Sedan börjar arbetet  med temat som kan ha hämtats utifrån vad man har sett  under 
uppvärmningen. Anledningen att man jobbar utifrån och inåt är att man i de centrala 
delarna (kön, hjärta och mage) kan uppleva ganska starka känslor medan händer och 
fötter är mer neutralt.

Några beskrivningar gäller klienter som behövt sakta ner sig. T beskriver en kreativ 
klient som varit väldigt aktiv och utlevande, med väldigt högt tempo. Genom främst bild 
men också rörelser och ljud kopplar de ihop sinnena och har jobbat sig genom ”olika 
lager” och hamnat i ett tidigt övergrepp som klienten inte vetat om. Denne gestaltar 
detta med händerna och någonting känns i munnen. Klienten blir rädd och försöker få 
bort någonting och så kommer det ”mer och mer”. Ett annat exempel på samverkan 
mellan att  måla och röra sig beskrivs som att klienten har målat en bild och får stå 
framför den och känna i kroppen vad som händer. Klienten får sedan börja röra sig. T 
säger att det kan vara utlevande dans men att det ofta blir mer finstämda och ganska små 
rörelser som väcker en känsla eller sätter igång associationer.

Terapeuten som fungerade som långsam ”kroppsförebild” för ett barn som ”ansågs ha 
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ADHD”, beskriver det kreativa arbetet. ”Man jobbar med material och man rör sig när 
man skapar”.  Klienten  jobbade med kroppsskydd,  som sköldar,  och ”att  bygga upp 
rustning för sin kropp”. T beskriver ännu en process, med ett mobbat barn som hade 
”sadistiska fantasier”.  De fäktades med två svärd och klienten jobbade med gränser, 
med att försvara sig och attackera. Klienten halshögg och stack nålar i lerfigurer. För att 
komma igång med hela kroppen fick klienten även slå sönder papplådor. T kallar det ett 
relationsarbete genom vilket de kunde mötas. Sedan fick klienten lära sig respekt och att 
inte skada.

En metod som är vanlig i Gestaltterapi är  dubbelstolsarbete. Om en klient exempelvis 
berättar att pappa var dum när den var liten och blir jätteledsen flyttar T fram en stol och 
säger ”var liten. Var sju år gammal som du var den gången precis när du kommit hem 
från skolan. Och där sitter pappa. Tala om för pappa hur du känner”. Sen får klienten 
byta  plats.  ”Gå  över  där  och  sätt  dig.  Och  så  var  pappa  och  svara”.  Konflikten 
synliggörs och förstärks ”med ett syfte att så småningom hitta en ny infallsvinkel för 
klienten än att bara bli ledsen och uppgiven, kanske bli arg och säga att jag accepterar 
inte att du gör så”. T berättar att det är slående hur ofta klienten byter från att vara den 
lille  timide  och  ledsne  till  att  bli  stor  och  skrikande  och  att  det  sker  med  en 
fingerknäppning. I den andra stolen är den sidan tillåten till  skillnad från i klientens 
vardag. ”Terapeutens uppgift” blir då att ”stå på den här lilles sida” och hitta en annan 
infallsvinkel, kanske påpeka och fråga ”pappa är ju inte här, det är ju du på båda ställena 
och det här hände ju för länge sen. Är det så här du ska ha det nu också? Är det så du 
ska känna i  varje läge när chefen till  exempel kommer och kritiserar dig?”.  Då kan 
klienten utbrista ”nä för fan, det vill jag inte alls”. Den får då gradvis stärka sin röst och 
säga det till pappan. T nämner också möjligheten att slå med skumgummibatonger i den 
andra stolen, höja rösten och vara arg. Detta kan vara en ny öppning för att ”väldigt 
konkret hitta ett nytt sätt att vara”. T menar att dessa tekniker fungerar bättre i grupp än i 
en individualsituation, samt att de inte är nödvändiga eftersom klienten kan agera ut och 
bearbeta dessa känslor i relationen med T. Andra jobbar med liknande tekniker även 
individuellt. En har en kudde där folk får slå för att se att det inte är farligt och vänja sig 
vid  den  delen  av  sig  själv.  En  annan,  som  arbetar  med  dubbelstolsarbete  även  i 
individualterapi, bekräftar att klientens röst kan bli väldigt tydlig och klar och bestämd 
från att  ha varit  väldigt  tveksam. T menar  att  det  är  viktigt  att  man integrerar  med 
kroppen så att det inte blir en konstruktion av det. Klienten kan få tala till sina olika 
sidor. Dialogen kan ske genom att säga till att ”det fattar du väl att du inte kan göra 
såhär” och sedan hävda sin rätt genom att låta en annan sida svara ”ja, jomen, nämen jag 
gör det ändå”.

Några klienter har jobbat mycket med gränssättning uppe på golvet.  Man ”visar sin 
gräns utanför sin kropp”. T menar att när man sitter så blir det passivt och mycket med 
munnen medan i detta arbete blir orden färre men kraftfulla. Genom ”grounding”, då 
klienten står stadigt med knäna lite böjda, visar T hur klienten med eftertryck säger ”ja, 
här är jag! Här är min gräns och du kommer inte innanför om inte jag ber dig”. T menar 
att arbetet blir effektfullt eftersom det förankras i kroppen.

Ett par terapeuter pekar på risken för det motsatta. När rörelse- och positionsarbete inte 
förankras i kroppen. Att agera som en skådespelare har tidigare beskrivits. Ett annat 
exempel handlar om en klient som är konstnär. Då menar T att det inte passar att arbeta 
med bild, utan samtalet kompletteras med dans istället. 
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Sammanfattningsvis beskriver klienterna några varianter av rörelse och positioner uppe 
på golvet. Det kan vara rörelse eller dans där man gör en uppvärmning och där teman 
eller tankar och känslor kan uppkomma som man jobbar vidare med i samtalet. Med 
klienter som håller högt tempo kan terapeuterna låta dem röra sig långsamt eller själva 
fungera som kroppsförebild för att  få klienten att  sakta ner sig. Positionsarbete som 
beskrivs  är  dubbelstolsarbete  där  klienten får  inta  olika perspektiv och roller  för att 
tydliggöra  och uttrycka  en  inre  konflikt,  gränssättning  med  kropp och ord  uppe på 
golvet, samt att slå på en kudde för att vänja sig vid och närma sig sin ilska.

Beröring
Även  beröring  kan  sammankopplas  med  kategorin  där  klienten  utforskar  sin 
kroppslighet  med  terapeuten.  Precis  som vid  kroppsrörelse  och  positioner  bär  detta 
arbete sin tydliga särprägel. Det kan sägas vara den arbetsmetod som i mest konkret 
form inkorporerar både terapeutens och klientens kroppslighet i terapin.

Beröring i form av kroppsundersökning har introducerats i kategorin klientens kropp 
som informationskälla. För vissa terapeuter ingår följaktligen beröring i arbetet som en 
utarbetad  metod.  En  har  flera  utbildningar  i  metoder  där  beröring  ingår,  såsom 
sjukgymnastik, massage, osteopati och tre varianter av kroppsorienterad terapi. Denne 
talar om beröring för att uppmärksamma eller få igång ett flöde i kroppen. För en del 
klienter handlar det om att lösa upp spänningar medan andra behöver bygga upp mera 
stabilitet och spänningar. Stabilisering kan ske genom att klienten står på golvet och 
ombeds  hålla  sin  egen mittlinje,  varpå  T lägger  på  lite  tryck  från  olika  håll  för  att 
stabilisera alla småmuskler.

En annan jobbar med Feldenkrais-metoden. Klienten väljer en position, i regel liggande. 
I vissa fall om klienten känner sig ”otrygg eller skör” kan den uppmanas att lägga sig 
som den känner sig tryggast. T arbetar sedan mestadels under tystnad med beröring in 
till skelettet för att lösa upp spänningar. Klienten upplever vad som händer i sin kropp 
och kan få tillgång till minnen, känslor eller drömmar som kommer igen. ”På samma 
sätt som du arbetar med bilder, drömmar eller att kroppen hamnar lite i, på samma sätt 
va, att det öppnar upp för möjligheterna till omedvetet material”. Ångest eller panik kan 
nyanseras till  att  innehålla  olika tankar,  känslor  och  minnen.  T menar,  som tidigare 
nämnts,  att  man genom kroppsarbete  kan nå skikten som handlar  om ett  kroppsjag. 
Kroppsjaget är enligt T kopplat till upplevelser från det första levnadsåret och kontakt 
med detta sker genom samspelet  med den man arbetar med. T menar att det inte är 
nödvändigt att använda kroppen för att nå dit men tror att det är bra. Dessutom kommer 
klienten i kontakt med upplevelsen av att bli berörd och ämnen kopplade till gränser och 
integritet. 

”Det ser faktiskt väldigt olika ut för olika människor. För många är ju kroppslig 
beröring oerhört obehagligt. Alltså man känner att, ja det är också något som man 
måste respektera. Och också ta upp om det är ett påtagligt problem så att säga.”

T tror inte att beröring innebär risker på något annat sätt än med vilken intervention som 
helst, utan att man får lära sig ”med vilka ullstrumpor går man på, med tolkningar eller 
vad du vill och det är någonting som förändras genom en terapis gång”.

Flera  terapeuter  nämner  vardagliga  varianter  av  beröring  som  handskakningar  och 
kramar. En säger sig ta med all beröring in i terapin; om vederbörande vill kramas, vill 
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ta i hand eller inte, och i så fall hur handslaget är. En annan tar inte i hand varje gång,  
utan  det  sker  i  så  fall  på  klientens  initiativ.  Denne  upplever  en  handskakning  som 
distanserande och mer formell än att titta på varandra och säga hej. Från att klienten har 
pratat om intima saker så blir en hälsning nästan ett kliv ”åt andra hållet”. Ännu någon 
”berör när de går härifrån, antingen med en klapp så eller en kram om det är läge så. 
Och när de kommer så brukar vi ju hälsa i hand”.

En menar att det finns en ömsesidighet i att man kramas om, genom att man står på 
samma våglängd. Någon gång har denne känt att det inte varit läge att kramas utan har 
istället berört klientens arm, och tänker om detta att klienten nästan blir ”som ett barn” i 
relationen och på ”de här tankarna med värme och omtanke för någon som har det tufft i 
livet”. T säger att ”det blir lite moderligt” och tänker att denna person kanske inte hade 
så lätt med beröring eller att det finns en hierarki dem emellan; ”han kommer hit och 
behöver hjälp och att jag står högre upp”.

Somliga  undviker  att  initiera  beröring  av  olika  skäl.  En  säger  att  det  inte  ingår  i 
metoderna. Dessa är ”i slutändan till för att patienten ska kunna hantera sig själv och få 
kontroll på sina inre upplevelser och kunna hjälpa sig själv”. Undvikandet av beröring 
kan  även  handla  om  ”den  här  sexuella  undertonen,  som  när  man  är  i 
individualterapisituation  är  besvärlig  att  hantera”.  Ännu  en  undviker  beröring  i 
individualterapi för att ”vi är två i rummet” och tillägger att i arbete med traumatiserade 
klienter med ”historier utav övergrepp” kan det ”leda till  alla möjliga associationer”. 
Båda dessa har erfarenhet av beröring vid gruppterapi och anser att det är lättare. Om en 
gruppterapideltagare har varit rädd för närhet och frågat ”får jag lov att krama dig?” så 
har den ene svarat ”javisst, det får du göra. Och så kramas man”. Ett par av terapeuterna 
undviker beröring av mer personlighetsmässiga skäl. En av dem ser sig som okroppslig 
och skulle inte självklart komma att tänka på kroppsliga interventioner som beröring. 
Den andra tycker att det blir väl mycket kramar privat. Förutom att båda ändå använder 
beröring  vid  hälsningar,  så  beskriver  de  även  särskilda  fall  av  mer  processinriktad 
beröring i terapeutiskt syfte.

Gällande beröring vid tröst så har två av de mer erfarna terapeuternas förhållningssätt 
utvecklats i olika riktningar. Ett exempel har redan beskrivits, där T motstår impulsen att 
trösta genom kroppskontakt. Den andra säger att det händer att man kramar om varandra 
när patienter av en eller annan anledning blir berörda. Det uppstår i så fall i situationen 
och inte som en teknik. Denne beskriver det motsatta. ”Jag har blivit mera frikostig så 
att säga med de här spontana gesterna än jag var i början, då jag var väldigt restriktiv. 
Och det upplevde då många patienter då som ganska strängt”. T säger att förändringen 
nog handlar om en säkerhet inom en själv, var gränser går och menar, istället för att utgå 
från sitt terapeutiska samfunds åsikter, att ”jag bryr mig om mina egna gränser”. Ännu 
någon som jobbar uppe på golvet kan möjligtvis lägga en hand på ryggen om någon är 
”väldigt väldigt ledsen”. 

Flera vars metoder inte innehåller beröring nämner undantag från den regeln. En kan ge 
motstånd när klienten ska trycka ifrån för att ”hitta sin kraft”. Någon skulle hypotetiskt 
kunna tänka sig att beröra en klient om det var en del i en exponering med någon som 
skulle ha väldigt svårt att stå ut med beröring av en annan person. Den som arbetar med 
EMDR  menar  att  tekniken  där  T  klappar  omväxlande  på  klientens  knän,  genom 
beröringen nog kan göra att klienten känner sig lite tryggare. En annan skulle ta i sin 
klient om det känns som att denne helt håller på att falla sönder. T visar genom att luta 
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sig fram och fortsätter. 

”Det är ju mycket för att man ska känna att det finns en yttre, för om man känner 
att man börjar tappa sig själv, då måste man ju ha någon som tar tag i en. Det är  
precis det som många traumatiserade barn aldrig har fått ju, de har aldrig fått det 
här att någon har tatt i  dem och stoppat det här som händer. Då behöver man 
beröring. För att annars så är ju risken att de tappar sig ännu mer.”

En som inte arbetar med beröring pratar om hur viktigt det ändå är, exempelvis för att 
”oxytocinet ska skapas”. Denne kan ofta tänka om klienter att de skulle behöva mer 
beröring  och  kanske  mer  balansering  av  kroppen.  Ibland  kommer  det  fram  under 
samtalet  att  någon har börjat  göra detta genom Feldenkrais,  sjukgymnastik,  massage 
eller något annat. T föreslår inte detta själv i första hand.

För att sammanfatta så ingår det som Leijssen (2006) kallar uppmärksammande-affektiv 
beröring,  såsom handskakningar,  klappar,  kramar och liknande i  alla  terapier.  Några 
terapeuter uttalar även möjligheten att i särskilda fall ge stöd genom lätt beröring, även 
om beröring inte normalt sägs ingå i deras metod. Denna beröring kallas av Leijssen för 
emotionell-expressiv. Här kan terapeuten använda sina händer för att ge stöd och skydd 
när klienten håller  på att  ”falla isär”.  Beröring som fördjupande metod är dock mer 
ovanligt. Endast två av terapeuterna jobbar uttalat med katharsisk beröring; att trigga 
kroppsminnen och möjliggöra uttryckande av uppdämda emotioner. En terapeut pekar 
på ett särfall i samband med exponering, om terapeuten skulle beröra klienten för att 
exponera för dennes beröringsrädsla. Exponerande beröring tycks ligga något utanför 
Leijssens (2006) kategorisering.

Benämnande av kroppen
Kategorin  handlar  om  möjligheten  för  terapeuten  att,  själv  eller  tillsammans  med 
klienten, med ord medvetandegöra och uppmärksamma kroppen. Oftast handlar det om 
klientens kropp.  En förklarar benämnande som ”att göra det kroppsliga talbart”. Flera 
utsagor  pekar  på  benämnandets  betydelse  i  psykoterapi.  Det  ses  som  centralt  och 
grundläggande. Det är vad man verkligen gör i  psykoterapi,  säger någon, medan en 
annan menar att”det vanliga är att man kommer in här och att man sätter sig här och att  
man börjar prata och att det som händer med kroppen blir benämnt”. Ännu en säger att 
det  ”ligger  i  det  terapeutiska  kontraktet  att  man  som  terapeut  har  en  licens  att 
kommentera allt  som sker”.  Ytterligare någon refererar till  Bullington och menar att 
”genom att benämna någonting så flyttar man ju medvetandenivå uppåt från exempelvis 
en kroppslig diskurs till en talad diskurs”.

Alla  uttryck  av  kroppslighet  framstår  som  möjliga  och  potentiellt  meningsfulla  att 
benämna.  En  av  de  som  har  en  mer  avvaktande  hållning  till  benämnande  tar  upp 
kroppslukter som exempel på något som kan vara svårt att ta upp, men menar ändå att 
det finns tillfällen och sätt som detta kan benämnas. Det kan vara när en klient luktar 
väldigt illa eller parfymerar sig väldigt mycket. Det gäller, enligt T, att tala om det som 
ett faktiskt problem och inte som ett moraliserande.

Olika  kroppsliga  uttryck som terapeuterna  observerar  benämns.  Det  kan  handla  om 
motoriska impulser eller motorisk oro, vilket några olika terapeuter tar upp. 

”'Ditt ben brukar ju börja gå så här när du pratar om såna saker'.”
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”'Var det något i det jag sa nu som gjorde att du stelnade till'.” 
”Skulle någon sitta med knuten näve här, så skulle jag naturligtvis också ta upp 
det.”

När det gäller motsägelser mellan kroppsliga och verbala uttryck menar T att klienten 
kanske ”vidmakthåller något slags självbedrägeri” och att ”där är ju kroppen fullständigt 
fundamental för att förstå att här är det ju någonting som vi behöver prata om”.

Benämnandet  kan  handla  om  hur  klienten  tar  plats  kroppsligt  i  förhållande  till 
terapeuten, vilket tidigare har nämnts, liksom visuella kroppsliga förändringar över tid. 
T kan angående detta säga ”det här ser jag just nu, vad vad känner du, vad tänker du, 
vad ser du själv?”.

Om en klient verkar undvika något som kanske är ömtåligt så kan en fånga upp det med 
”jag märker här att det finns någonting här som du vill undvika” och ”är det någonting 
som är viktigt för oss att ta tag i?”. T menar att man lämnar över det ganska mycket till 
klienten och att det kan accepteras att det inte pratas igenom ”framförallt om det får 
benämnas”. Detta kan ske genom att klienten bekräftar att detta existerar men att ”idag 
vill jag inte prata om det här”. T pekar särskilt på att när man har jobbat med kroppen så 
kan man vilja ”bara vara med sig själv”.

Någon har jobbat med barn som blivit arga och gjort tokiga saker. Benämnandet skedde 
genom att T och barnet hjälptes åt ”att sätta ord på det som vi trodde fanns i kroppen” 
vid ilska. En kan benämna kontakten när denne själv inte mår så bra eller känner att 
tankarna är någon annanstans. T menar att det är en känsla i hela sig, inklusive kroppen 
och att klienten oftast delar upplevelsen. ”Då brukar det också bli en vändning tänker 
jag när man väl har observerat vad är det som händer nu”.

När det är dags att benämna beror på flera faktorer. Det kan vara klientens personlighet, 
relationen  till  (eller  alliansen  med)  denne,  terapeutens  personliga  och  metodstyrda 
preferenser  samt  naturligtvis  situationen  –  vad  benämnandet  avser  och  timing.  Ett 
exempel:

”Det beror på personen. För att om jag har en person framför mig som har mycket 
sociala fobier och är väldigt rädd för de tycker att allt märks på dem, då säger jag 
självklart inte det. Utan i alla fall inte förrän jag fått en sån allians att jag kan säga 
det. Då kan man ju säga det att 'jag märker i dig här att du är på väg ut ur rummet 
och vad är det som händer inuti dig?'”

Sedan kan det finnas förutsättningar som gör att man inte kan vänta på att en allians har 
upprättats utan där man omvänt använder benämnande för att uppnå detta. Någon menar 
att ”ibland är det ju bara att ösa på för man måste fram till ett möte med någon”. En 
variant  av  detta  är  självavslöjande,  vilket  kan  innebära  att  terapeuten  benämner  en 
upplevelse i sin egen kropp.

En  pratar  om  sin  metod  som  att  ”det  är  verkligen  att  jobba  med  överföring  och 
motöverföring hela tiden och att prata om det, nästan tjata om det och att jag verkligen 
pratar också om min överföring och motöverföring, så att säga, som terapeut”. Andra 
terapeuter  förefaller  mer  avvaktande  och  att  det  handlar  om  rätt  tillfälle  och 
fingertoppskänsla.  Ett  par  terapeuter  menar  att  uppenbara  problematiska  kroppsliga 
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uttryck, som att klienten är överviktig kanske aldrig behöver benämnas eller benämns på 
klientens initiativ när den är redo för det. En klient har benämnt sin övervikt i slutet av 
en flerårig terapi och de kunde då arbeta med kroppsuppfattningen. Någon menar att 
grundläggande  psykisk  hälsa  bör  vara  upprättad  innan  somliga  benämnanden  kan 
mottas.  En som arbetar med kroppslig beröring menar att ”det som kommer till ytan 
sakta men säkert är ju material som från början inte kan benämnas”. Detta kan börja 
med en hint eller någon känsla. Hos någon som har ångest kan det börja med en panik. 
Denna  nyanseras  så  småningom  till  att  innehålla  olika  delar  (tankar,  känslor  och 
minnen) som kan benämnas. 

I kroppsarbete kan de djupa skikt som handlar om ”ett kroppsjag” vävas in i samtalet. T 
tar hjälp av handledning och uppmärksamhet på den egna kroppen inför detta samtal. 
Det  kan  vara  ”stämningar  eller  känslor  som  så  småningom  kan  benämnas  och  då 
benämner man det ju utifrån en en annan ålder än när det upplevdes”. T menar däremot 
att den terapeutiska processen inte är konkret och att det inte går att benämna varje del 
av den.

Om benämnande sker eller inte kan bero på hur ofta klienten utför ett beteende och när 
det passar in i samtalet. Om en knuten näve:

”Jag gör  ingen tolkning såhär,  mer än att  jag ser att  den finns.  Men den kan 
komma  in  i  bilden  alltså  och  jag  kan  påpeka  det.  Men  det  är  så  oerhört 
individuellt, när det ska påpekas. Om det är en person som sitter så här alltid, 
varje gång vi träffas eller om det är vid det tillfället som näven knyts. Det är inte 
jag som är pianotonen, utan det är patienten som är pianotonen, sätter den och sen 
spelar jag med på något vis.”

På liknande vis menar en annan att man ska ligga tre steg bakom klienten och utvecklar 
resonemanget: 

”Är man för snabb så är man ofta driven av någon önskan att vara duktig att 
begripa folk direkt man ser dem. Det är lättare att säga någonting som man har 
varit med om sen. Då är det ju lätt för den andra att ta till sig. Jag har ju varit med, 
jag har ju sett det. Och när jag börjar gå in och tolka detta från början och då 
ifrågasätter  det  så  vet  jag  ju  inte.  Och  får  förmodligen  en  försvarsreaktion 
istället.”

När en klient är närvarande i kropp och känsla har ett öppet frågesätt tidigare beskrivits 
(”Vad är det som händer med dig nu”). T menar att klienten kanske bara behöver gråta 
och sen att man antingen sätter ord på det eller ”att det bara finns där helt enkelt” och att 
man jobbar vidare med att gå in i känslan. Sen kan orden komma när klienten är redo.

Detta  kontrasterar  till  en  som  nämner  en  terapi  där  denne  kände  att  klienten 
somatiserade väldigt mycket och att kroppsbehandlingarna inte ledde någonstans. 

”Det  pratade  jag  öppet  om  då  för  jag  menar  jag  är  ganska,  det  tillhör  det 
relationella att man är ganska genomskinlig. Så att jag kan 'jamen nu blir jag lite 
brydd här, jag sitter och tänker på antingen det här eller det här och vad händer 
med  dig  och...?'.  Alltså  så  att  det  blir  verkligen  en  öppen  dialog,  jag  brukar 
behöver inte ge mig ut för att jag kan eller vet eller förstår någonting som jag inte 
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gör så, utan det är ett gemensamt utforskande, som kan bli ganska roligt och som 
kan bli ganska tryggt och där jag ändå försöker lita på min intuition så mycket 
som möjligt. Mer än att försöka tänka ut någonting så känner, så försöker jag, det 
är då jag är tillbaka och skannar på min egen kropp 'vad får jag för impulser nu, 
vad får jag för tankar, vad känner jag skulle vara bra att göra just nu?'.”

Sammanfattningsvis  ses  benämnande som centralt  och  viktigt.  Terapeuten  benämner 
något  som  klienten  är  helt  eller  delvis  omedveten  om.  Alla  aspekter  av  klientens 
kroppslighet anses möjliga att benämna. Terapeuterna lyfter fram exempel på kroppsliga 
uttryck såsom lukt eller motorisk oro, kroppsliga förändringar, kroppsligt relaterande 
(kontakten mellan klient och terapeut) och ömtåligt känslomässigt material.  Däremot 
menar  någon  att  inte  hela  processen  benämnas.  Synen  på  när  benämnande  ska  ske 
verkar bero på terapeuternas personliga inställning i första hand och i viss mån på deras 
inriktning.  En  terapeut  uttrycker  sig  som  väldigt  öppen  i  sin  kommunikation  med 
klienter och benämner alltså mer regelbundet, medan andra på olika sätt uttrycker hur de 
är avvaktande.

Kroppsliga hemläxor
Många terapier görs under ca 45 minuter en gång i veckan, även om andra upplägg 
också är vanliga. Detta normalfall innebär att tiden mellan sessionerna är hela 10035 
minuter.  En särskild aspekt av påverkan av klientens kroppslighet är  när terapeutens 
interventioner syftar till att påverka kroppsligheten under denna tid.

En skriver ut recept på fysisk aktivitet så att klienten får gå till  en sjukgymnast och 
kanske börja med styrketräning eller simning. Någon annan jobbar med hemläxor som 
styrketräning, kroppsscanning och yoga. Klienter kan behöva träna vissa muskler för att 
stärka gränssättningsförmågan.

Träning med ett  starkare mentalt  inslag beskrivs av ytterligare någon.  En klient  var 
utsatt  på  jobbet  på  grund  av  en  strävan  att  alltid  vara  trevlig,  även  vid  otrevligt 
bemötande,  vilket  ständigt  förekom.  Hemuppgiften  blev  att  inför  möten  gå  in  på 
toaletten och försöka försätta sig i ett tillstånd där man är halvtrevlig eller lagom trevlig 
och att man svarar rakt och schysst och inte hamnar i läget att blotta strupen. Genom att 
ladda mentalt blev det även lättare att låta situationen rinna av sen.

Exponering är något som det finns flera exempel på att det görs mellan sessionerna. 
Dessa handlar om att exponeras för tandläkarrädsla genom att besöka tandläkaren, att 
tala inför människor om man är rädd för det och ett exempel på en klient som hade 
tvångstankar  om  att  vara  homosexuell  och  därför  var  rädd  för  att  vara  nära 
homosexuella.  Denne  hade  en  utmärkt  exponeringsmiljö  genom  en  väldigt  trevlig 
homosexuell kollega som klienten skulle samarbeta mycket med.

I dessa hemläxor framgår en skala från där kroppsligheten är tydligt framträdande till 
där den ingår i bakgrunden; från att få fysisk träning som uppgift till att ladda mentalt. I 
exponeringarna ingår det att stå ut med sina kroppsliga symtom när man är med hela sig 
i den jobbiga situationen.



39

S ä r s k i l d a  f a k t o r e r

Det  är  inte  bara  situationsspecifika  faktorer  som  avgör  vilka  kroppsligt  inriktade 
metoder och interventioner terapeuterna använder sig av. Ett par övergripande faktorer 
som  spelar  in  är  vem  klienten  och  vilken  terapiinriktning  terapeuten  har  –  alltså 
klientfaktorer och terapifaktorer.

Klientfaktorer
Terapeuterna  har  gett  beskrivningar  av  klientfaktorer  med  avseende  på  klientens 
funktionsnivå, vad olika kroppsliga förutsättningar för med sig och klientens förhållande 
till sin kropp.

En  grundläggande  skillnad  i  klienters  funktionsnivå  handlar  enligt  T  om  huruvida 
”själv-objekt-differentieringen” utvecklats eller att kunna sortera det man kallar för ”den 
geografiska konfusionen”. T förtydligar att det handlar om att kunna skilja inre och yttre 
verklighet och kunna skilja sig själv från andra och menar att när den sorteringen är 
gjord så finns den grundläggande skillnaden mellan psykisk sjukdom och psykisk hälsa 
upprättad. Beroende på var man börjar med en klient så tar den här fasen mer eller 
mindre  lång  tid  och  om denna  utveckling  inte  skett  så  undviker  T att  benämna  så 
mycket. En annan säger att man inte jobbar med dubbelstolsarbete med klienter med 
”borderline-struktur”. T menar att dessa klienter delar upp sig själv och istället behöver 
bli hållna och få bekräftelse att de duger. Om en sådan klient säger ”något hemskt om 
mamma” i stolsarbetet skulle det kunna bli skuldbelagt och ge upplevelsen av att vara 
dålig och ond. Ytterligare någon säger att den kan gå in i arbetet med EMDR direkt efter 
bedömningen att klienten är så hel i sin  personlighetsstruktur  att den klarar detta. En 
annan beskrivning av bedömningen är att  om det  gäller  enkla trauman, där klienten 
funkar  bra men varit  med om en traumatisk händelse,  då börjar  T efter  bedömning 
snabbt med tekniken. Om det är mer komplexa trauman krävs en grundlig bedömning 
innan behandling kan komma ifråga. Om klienten är ”väldigt dissocierad” kan det ta ett 
par år tills man kan jobba med EMDR. T utgår istället från samtalet men kan fråga hur 
det känns i kroppen om de pratar om traumatiska upplevelser. Symboldrama är enligt T 
lite mer skonsamt än EMDR och T slår fast att om en person kommer och bara känner 
symtomen, att de mår jättedåligt och inte förstår vad de handlar om, så börjar de i regel 
med samtal eller symboldrama. Ett undantag är om klienten är så avstängd så den inte 
har tillgång till inre bilder. Då blir även Symboldrama svårt att arbeta med.

Gällande  olika  kroppsliga  förutsättningar  beskriver  ett  par  terapeuter  vad  det  kan 
innebära att klienter har kroppsliga sjukdomar eller skador. De nämner MS, demens, 
stroke och förlamning och menar att arbetet blir starkt definierat av detta. En frågar sig 
vad det leder till för anpassning, hur livssynen förändras och hur måendet förändras. 
Den andra menar att det är en sorg och en förlust av funktionen som bearbetas. Om det 
är någonting som har hänt nyligen så kan det bli en krisform. Båda menar att kroppen 
och förändringen blir påtaglig i samtalet.

En har jobbat med klienter som har en medfödd genetisk sjukdom. 

”Hela personligheten rasar mot den orättvisa som ligger i att vara född med ett 
sånt bristtillstånd. Det pågår en ständig kamp mellan att härska över eller att finna 
sig i sitt eget öde. Det finns en skamkänsla som kan vara förknippad med att inte 
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känna sig som fullvärdig man eller inte kunna få barn och en väldig smärta och 
känsla av utstötthet i gruppen, i att man har en åkomma som är en orsak till att 
göra abort.”

T menar att det är en del i det psykoterapeutiska arbetet att upprätta ”en tillhörighet i 
flocken” och ”en känsla av människovärde på ett mer fundamentalt sätt”.

Någon använder Symboldrama och Feldenkrais med klienter som har svårt att hitta en 
relation till sig själv och sin egen kropp. I Symboldrama skapas ”ett rum för den här 
människan att undersöka sina egna fantasier, sina egna inre bilder, sina associationer och 
reflektioner” Att arbeta med kroppen i Feldenkrais blir också ett sätt att fördjupa, så att 
”man inte bara håller sig i tanken utan hittar en koppling till det omedvetna”. 

I andra fall anpassar man sig till klienten för att terapin ska fungera. Någon jobbar med 
ensamkommande flyktingungdomar och menar att det kan vara känsligt med kroppen 
för ungdomar. De kan tycka att det är ”konstigt ändå att vara här” och att det blir ännu 
konstigare om man jobbar med kroppen.

Terapifaktorer
När det gäller terapifaktorer så handlar det mest grundläggande om vad klienten har sökt 
för terapi. Terapeuterna pratar alltså om vad klienten har sökt, att ramarna är viktiga och 
att man gör det man säger att man ska göra. Någon menar exempelvis att om man är 
samtalsterapeut ska man inte jobba med beröring och massage.  En annan pratar om 
klientens  förväntningar  på  en  kroppsligt  inriktad  terapiform.  ”Eftersom de  har  sökt 
dansterapi, de vet att jag jobbar med dans och bild, så kan vi ofta ha som målsättning att 
slappna av i kroppen, att hitta avslappning”.

Sammanfattningsvis har terapeuterna beskrivit klientfaktorer med avseende på klientens 
funktionsnivå, vad olika kroppsliga förutsättningar för med sig och klientens förhållande 
till sin kroppslighet. Generellt avhåller sig terapeuterna i högre grad från att benämna 
kroppsligheten med sämre  fungerande klienter.  Man är  alltså  försiktig  med att  lyfta 
medvetandenivån från kroppslig till själslig i enlighet med Bullingtons fenomenologiska 
teori (Bullington, 2007). Man avhåller sig även i dessa fall från behandlingsmetoder 
som  sätter  igång  kroppsliga  processer  såsom  Feldenkrais,  EMDR  och  i  viss  mån 
Symboldrama.  Terapifaktorerna  handlar  främst  om  att  ge  klienten  det  man  utlovar 
genom sin metod.

S y f t e n  m e d  t e r a p e u t e r n a s  f ö r h å l l n i n g s s ä t t  t i l l  k r o p p e n 

Terapeutiska syften kan vara övergripande och handla om en hel terapiprocess. Någon 
slår fast att syftet med all terapi är att ”man vill må bra”. Ett annat syfte som benämns 
som övergripande  är  att  ”bli  mer  fri  som människa”.  Andra  syften  är  kopplade  till 
enskilda interventioner och metoder. Eftersom intresseområdet här är interventioner och 
metoder som innefattar kroppslighet så kommer fokus att ligga på syften med dessa, 
snarare  än  på  övergripande  syften.  De  som  tydligt  lyfts  fram  är  integrering,  ökad 
medvetenhet och utvecklad handlingsförmåga.

Integrering
För människor som delar upp sig i tanke och känsla nämns integrering av dessa som ett 
terapeutiskt syfte. Om de inte samordnas fattar personen kanske ett beslut men ångrar 
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sig sedan eller saboterar för sig själv. Det gäller att lyssna till hela sig genom att skapa 
”en inre dialog” eller ”inre konflikt”. Därigenom möjliggörs att lyssna till olika delar av 
sig  själv  och  fatta  beslut  mer  utifrån  en  helhet  än  endast  utifrån  impulser  eller 
rationalitet.

Vidden  av  vad  som menas  med  integrering  speglas  i  följande  beskrivning.  ”I  den 
terapeutiska relationen så ska också de allra mest avskyvärda och föraktade delarna av 
människan rymmas”. T menar att om man tagit en klient där man vet att en sådan del 
finns  så  ska  även  denna  sida  kunna  ”bli  integrerad  i  en  relation  och  sen  bli 
ihågkommen”.

Syftet  med  EMDR  är  att  integrera  ett  trauma.  T  menar  att  om  upplevelsen  är 
bortsplittrad eller dissocierad och klienten har trängt undan vad den har varit med om, så 
lever upplevelsen sitt eget liv med negativa konsekvenser. Då måste man föra tillbaka 
det så att klienten får uppleva att det verkligen hände. EMDR används för detta. Målet 
är  att  integrera  dessa  delar  fysiologiskt  (såsom  att  komma  över exempelvis 
handsvettningar  och  darrningar”),  beteendemässigt,  kognitivt  och  känslomässigt. 
Klientens negativa självuppfattning kan därigenom förbättras. Även symboldrama syftar 
till att integrera ”avkopplade delar” såsom smärtsamma upplevelser man haft som barn. 
Detta sker då på symbolisk väg. T menar att man kommer känslomässigt närmare sig 
själv.

Ökad medvetenhet
Syftet medvetenhet kommer enligt T av att detta ger ökad valfrihet, vilket i sin tur får en 
att må bättre. ”Är du medveten om saker så har du också möjligheten att beakta dem när 
du väljer vad du ska göra”. Annars kanske du reagerar ogenomtänkt och gör saker mot 
din  egen  vilja.  T  tar  som  exempel  en  aktuell  händelse  där  en  man  upplevde  sig 
provocerad  och  utförde  ett  våldsdåd,  och  där  hans  agerande  ledde  till  ”förödande 
konsekvenser för andra och för honom själv”. En annan fyller i med exemplet om ett  
barn  som lätt  blev  arg  och  slogs  eller  förstörde  saker.  Genom att  träna  på  att  bli 
medveten om ”hur ilska känns eller hur det börjar” skulle klienten kunna säga när detta 
hände och göra något annat. Medvetenhet leder i dessa fall alltså till syftet  utvecklad 
handlingsförmåga.

Medvetenhet uttrycks i viss mån som ett grundläggande syfte. T säger att ”det är ju 
därför lite som man går i terapi, att öka upp medvetenheten”. En menar att arbetet för att 
upprätta grundläggande psykisk hälsa handlar om att uppnå en medvetenhet där klienten 
kan skilja mellan inre och yttre verklighet respektive sig själv från andra.

Kroppslig medvetenhet uttrycks som ett syfte i sig. Man pratar om dans och rörelse som 
sätt att ”bli medveten om den egna kroppen” och om att ”uppmärksamma sig själv i 
stående, sittande, liggande”. Den kroppsliga medvetenheten kan sedan användas för att 
förstå  vad  kroppen  uttrycker  och  uppnå  själslig  medvetenhet.  Att  läsa  sitt  eget 
kroppsspråk eller  sina reaktioner i  stunden leder till  medvetna handlingar.  ”Man vill 
uppnå  medvetenhet  om  hur  man  känner  och  reagerar  vid  ett  möte  och  detta  är 
information  man får  genom kroppen”.  En annan beskriver  hur  man kan jobba med 
kroppsliga tillstånd som ångesttillstånd genom att bli medveten om vad som började 
reaktionen i kroppen och sedan backa tillbaka för att bättre förstå vilka händelser som 
ledde dit. Ännu någon menar att klienten kanske egentligen vill säga någonting genom 
kroppsspråket och att detta kan behöva lyftas. ”Kroppen sker i det fördolda” och genom 
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att bli medveten så öppnas en människas livsvärld upp och görs tillgänglig.

Kroppsligt  orienterade  metoder  kan också leda  till  själslig  medvetenhet.  T säger  att 
symboldrama och att arbeta med kroppen är sätt att inte bara hålla sig i tanken, utan 
även hitta en koppling till det omedvetna, precis som när man arbetar med bilder och 
drömmar. Någon annan pratar om att lösa upp spänningar i kroppen för att komma mer i 
kontakt med känslor, minnen och tankar.

Någon menar att kroppslig och själslig medvetenhet samspelar, ”när själen löses upp på 
något vis så löses kroppen också upp” och menar att om man lider av skamkänslor för 
sin  kropp,  så  försvinner  skammen  och  man  kan  slappna  av  och  tillåta  sig  att  bli 
medveten om sin kropp.

Kroppslig  medvetenhet  leder  till  utvecklad  handlingsförmåga,  vilket  är  nästa  syfte. 
Någon tänker att ångest handlar om en oförmåga att vara i nuet. Genom att föra en 
dialog med sin ångest kan man öka medvetenheten om sig själv och nästa gång få en 
förnimmelse av att man påverkar situationen, för att med tiden kanske bryta mönstret.

Utvecklad handlingsförmåga
Någon nämner som syfte att hjälpa klienten att hitta andra och bättre infallsvinklar när 
något i livet inte fungerar. En annan tränar på golvet sina klienter i att sätta gränser. 
Någon ser terapin som en experimentplats för klienten där man kan pröva ”känslor och 
uttryck som man på något sätt fått för sig att detta är farligt att uttrycka”. Klienten får 
hjälp ”att hitta ett nytt sätt att vara”, att utveckla de mindre starka eller vanliga sidorna. 
De sidor man fått lära sig mindre om.

Coping-förmåga kan även den sägas  vara  en  handlingsförmåga.  Det  handlar  om att 
kunna vara kvar i en situation som är påfrestande i stunden, men som man ändå vill vara 
i.  I  terapi  med ångestsymtom pratar  man om vad som händer  i  kroppen för  att  bli 
medveten om detta. T jobbar sen inte med att få bort känslan utan med föreställningen 
att det är farligt. När klienten känner ångest blir det då kanske lättare att känna igen och 
påverkas mindre av den.

En annan handlingsförmåga är att vara nära en annan människa. T beskriver hur rädsla 
för detta kan komma till uttryck när man som barn aldrig fått någon trygg anknytning 
till en vuxen.

För att sammanfatta så beskrivs integrering av inre konflikter eller motsättningar mellan 
tanke och känsla, bortstötta delar av personligheten, samt smärtsamma upplevelser eller 
trauman.  Medvetenhet  kan  leda  till  mer  adaptivt  agerande  (att  man gör  bättre  val). 
Kroppslig  medvetenhet  beskrivs  som  ett  syfte  i  sig  och  samspelar  med  själslig 
medvetenhet. Medvetenheten handlar om valmöjligheter, att upprätta en grundläggande 
identitet, förstå hur man kommunicerar, påverkar och relaterar till andra, samt om sin 
kropp, sina känslor, tankar och minnen. Handlingsförmåga utgår från förmågan att vara 
i nuet, för att uppnå bättre coping, förmåga att vara nära någon annan eller att adaptivt 
kunna påverka sin situation. Terapin sägs vara en experimentplats där man kan träna nya 
känslor och uttryck, och således utveckla sina mindre starka sidor. Kopplingar mellan 
syftena framgår särskilt tydligt mellan medvetenhet och utvecklad handlingsförmåga.
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D I S K U S S I O N

Syftet med uppsatsen var att undersöka terapeuters förhållningssätt till sina klienters och 
sina egna kroppar. I resultatdelen har dessa förhållningssätt redovisats i olika kategorier 
utifrån terapeuternas beskrivningar. Diskussionen inleds med en metoddiskussion om 
svagheter  med  studien.  Diskussion  av  resultatet  belyst  av  teori  och  empiri  följer.  I 
diskussionen behandlas frågan om huruvida terapeuterna utgår från ett dualistiskt eller 
ett integrativt perspektiv. Materialet diskuteras sedan under rubrikerna uppmärksamma 
kroppen, relationen – bas och rum för närhet, ”någonting måste komma i rörelse”, alla 
terapeuter berör och benämnande – en brygga mellan kropp och själ. Till sist följer en 
slutdiskussion.

M e t o d d i s k u s s i o n

En  undersökning  av  terapeuters  förhållningssätt  till  klientens  och  sin  egen  levda, 
upplevda och observerade kropp är ett omfattande ämne. Uppsatsen är deskriptiv och 
syftet var att beskriva detta omfattande fenomen. Det går inte att hävda att resultaten är 
objektiva  och  sanna,  utan  undersökningen  avsåg  att  öka  förståelsen  om  fenomenet 
(Thomsson  2010).  Resultatet  bör  bestå  av  ”fylliga  beskrivningar  av  dynamiska 
förhållanden, diskursiva sammanhang och personliga upplevelser, ur vilka det är möjligt 
att  bygg  upp  intressanta  teoretiska  resonemang  och  få  fram  beskrivningar  som  är 
möjliga för andra att förstå och reflektera över” (Thomsson, 2010). Undersökningen kan 
sägas beskriva det den avsåg och validiteten är i denna mening god. Resultatet kan även 
sägas  innehålla  den  typ  av  ”fylliga  beskrivningar”  som efterfrågas.  Det  återstår  för 
läsaren att bedöma om detta stämmer och om undersökningen lyckats öka förståelsen av 
och möjlighet att reflektera över fenomenet.

Gällande undersökningens reliabilitet  så går det i princip att göra om undersökningen, 
ställa liknande frågor, kanske få liknande beskrivningar och skapa liknande kategorier. 
Men i dessa led kommer dock en hög grad av subjektivitet ingå. Det är därför viktigt att 
författaren  redovisar  och  diskuterar  subjektiva  bias  och  eventuella  metodologiska 
svagheter. Subjektiv bias i denna undersökning utgår dels från författarens erfarenheter 
av workshops och kurser där närvaro i kroppen och kroppsrörelse är centrala inslag. 
Erfarenheterna har gjort ett kroppsligt fokus till naturlig och självklar del i personligt 
förändringsarbete.  Detta  har  sannolikt  påverkat  utgångspunkten  för  undersökningen; 
upplevelsen att det på psykologlinjen finns ett bristande fokus på kroppen. 

Ämnet  och författarens  förförståelse kan ha påverkat  terapeuterna  att  framhäva sina 
kroppsfokus. Författaren har varit noga med att inte uttrycka egna åsikter, men kanske 
kan dennes intresse för ämnet omedvetet ha smittat av sig. 

Inga  utsagor  som nedtonat  kroppens betydelse  i  terapi  har  medvetet  sorterats  bort  i 
analysen av materialet.  Däremot har  det  i  intervjuerna saknats frågor  som ifrågasatt 
kroppen  roll.  Sådana  frågor  skulle  kunnat  handla  om  situationer  när  kroppen  inte 
behöver vara i fokus, när den fått för mycket fokus och varit i vägen för terapin.

Utgångspunkten  för  undersökningen  är  att  fokusera  på  kroppen  och  belysa  hur 
terapeuter förhåller sig till detta område. Naturligtvis innebär detta att terapeuterna inte 
lyfter fram sådana interventioner som i första hand är verbala eller handlar om kognitiva 
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analyser och tolkningar. Det faktum att kroppen får sådan uppmärksamhet handlar alltså 
inte så mycket som om ett bias som om undersökningens syfte.

Ett  annat  subjektivt  bias handlar  om  författarens  egen  terapiinriktning  vilken  är 
psykodynamisk. I undersökningen medverkar fyra terapeuter med psykodynamisk grund 
och en med psykoanalys. Dessutom är dans- och rörelseterapi och kroppspsykoterapi 
utvecklade  på  psykodynamisk  teorigrund.  Detta  innebär  alltså  att  sju  terapeuter  har 
anknytningar till psykodynamisk tradition, medan endast en terapeut utgår från kognitiv 
beteendeterapi.  Två  terapeuter  utgår  från  humanistisk  teorigrund  (existentiell-  och 
gestaltterapi).

Resultatet speglar alltså i hög utsträckning ett psykodynamiskt grundat förhållningssätt 
till kroppen. Detta har exempelvis lett till att överförings- och motöverföringsaspekter 
fått  mycket  fokus.  Om  fler  terapeuter  med  KBT-inriktning  hade  deltagit  så  hade 
sannolikt ett större fokus på observerbara beteenden ingått i undersökningen. Dessutom 
hade terapeuter inom DBT och acceptance commitment therapy (ACT) kunnat lägga ett 
tydligare  fokus på  acceptans  av kroppsliga problem.  En annan form av observerbar 
kroppslighet hade kunnat handla om videoinspelning av terapisessioner och analys av 
dessa.

Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det den ska mäta. Urvalsfrågor och 
intervjumetod måste väljas för detta syfte. Kategorier av förhållningssätt till kroppen 
fanns innan intervjuerna, tillkom under dem och i citat-genomgången efteråt. Detta bör 
ha bidragit till tillfredsställande bredd av kategorier. Däremot innebär det sannolikt att 
det inte uppstod mättnad i alla kategorier. Återigen hänvisas till ämnets omfattning, att 
balans mellan olika kategorier inte är fullt möjlig inom ramen för denna uppsats och att 
den totala fylligheten i beskrivningar och variationen av kategorier är tillräcklig för att 
möjliggöra ökad förståelse för fenomenet.

Generaliserbarhet  handlar  om resultatens  betydelse  i  verkligheten.  Undersökningen 
måste tillhandahålla så mycket information att läsaren kan göra en egen bedömning av 
resultatens generella värde (Kvale, 2009, refererat i Thomsson, 2010). Dock kan sägas 
att undersökningen kan ha ett generellt  värde för såväl terapeuter som andra som är 
intresserade av terapiarbete och kan tillgodogöra sig förståelsen av olika förhållningssätt 
till kroppen, samt hur kroppsliga och själsliga aspekter samspelar i terapi.

U t g å r  t e r a p e u t e r n a  f r å n  e t t  d u a l i s t i s k t  e l l e r  i n t e g r a t i v t 
p e r s p e k t i v ?

Det beskrivs hur det dualistiska paradigmet alltjämt präglar den västerländska synen på 
kroppen,  vilken  är  separerad,  nedvärderad  och  osynliggjord  i  förhållande  till  själen 
(Damasio, 1994; Elisha, 2010; Lakoff & Johnson, 1999). Samtidigt finns motrörelser, i 
form av idealisering av den fysiska kroppen (Featherstone,  1991;  Jagger,  2000)  och 
växande kulturyttringar som betonar inre kroppslig närvaro. Dualismen antas ha medfört 
att  samspelet  mellan  psykologiska  och  kroppsliga  problem har  försummats  och  att 
kroppsliga interventioner inom psykoterapi blivit svårtänkbara (Smith, Clance & Imes, 
1998).  Detta  skulle  innebära  att  västerländska  terapeuters  arbete  är  präglat  av  ett 
kulturellt bias mot att lyfta fram kroppsliga aspekter. Hur ser det ut i de tankeperspektiv 
och praktiska arbetssätt som terapeuterna beskriver?
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Terapeuterna beskriver kropp och själ som en sammanhörande helhet. Det ges en mängd 
exempel på hur kropp och själ samspelar. En psykisk överträdelse blir också fysisk. Om 
någon talar i ens ställe mot ens vilja blir man mindre, blir förbannad utan att våga visa 
det, blir spänd och får svårt att andas. Det blir alltså även en fysisk förnimmelse. Det 
beskrivs  hur  förändringar  under  terapiprocessens  gång gör  att  såväl  kropp som själ 
slappnar av och blir lättare. Någon ifrågasätter intervjuförfarandet, vilket lyfter fram och 
fokuserar på kroppen. Detta beskrivs som en omvänd dikotomisering eller dualism. Att 
som en dramatisk skådespelare agera med kroppen utan kontakt med själen beskrivs 
som lika meningslöst som det motsatta. Avsikten med undersökningen är dock, precis 
som Leijssen (2006) uttrycker, att via ett fokus på kroppen bidra till synliggörandet av 
en kropp-själ-helhet.

Vad händer om kropp och själ inte samspelar i klienten? Terapeuterna beskriver hur en 
djup  dikotomisering  mellan  kropp och själ  skär  av  kontakten  med  alla  känslor  och 
tankar  utom panik och ångest,  medan det  yttre framstår  som livlöst  och stelt.  Både 
kropp  och  själ  uttrycker  alltså  saknad  av  den  andre.  I  terapiarbetet  uttrycks  det 
otillräckliga i att prata om hur dåligt klienten mår och det nödvändiga i att gå in i känsla 
och kropp. Terapeuterna anser att det är viktigt att skapa en hel verklighet. Tillgång till 
upplevelsen  av  att  ”jag  vill”  hör  samman  med  alla  delar  av  en  själv,  även  på  ett 
”fundamentalt  kroppsligt”  sätt.  Viljans  koppling  till  kroppen  uttrycks  i  tesen  om 
somatiska markörer (Damasio, 1994). Med hjälp av de kroppstillstånd som återaktiveras 
i en situation vi känner igen fattar vi beslut av intuitiv karaktär. Dikotomisering mellan 
kropp och själ kan alltså tänkas hindra denna inlärning, återaktivering och intuition.

Damasio (1994) för fram en tes om somatiska markörer. Dessa etableras via inlärning 
genom  att  en  viss  typ  av  företeelser  eller  händelser  förbinds  med  ett  visst 
kroppstillstånd. När individen sedan ställs inför en liknande situation återaktualiseras 
delar av detta kroppstillstånd. Somatiska markörer går antingen via kroppen eller tar en 
”som-om”-slinga i hjärnan utifrån social inlärning. Även om de inte blir medvetna kan 
de påverka oss i det fördolda när vi fattar ett beslut. Damasio (1994) menar att det vi 
kallar intuition har sin grund i denna upplevelse. 

Terapeuterna menar att allt vi känner och upplever finns i kroppen. Medan man i samtal 
kommer ”mer undan” beskrivs kroppen som en tydlig sanningsbärare, som både läcker 
information och är en väg till djupare upplevelser. Förutom att observera klientens olika 
kroppsliga uttryck ger terapeuterna flera exempel på hur de genom sin egen kropp får en 
bild  av  vad  som  pågår  i  klienten  och  i  samspelet.  Mycket  av  detta  samspel  sker 
omedvetet; båda parter påverkar varandra i ett konstant flöde och det beskrivs som ett 
kroppsligt fenomen att som terapeut medvetandegöra det.

Inom det relationella perspektivet beskrivs just att båda parter påverkar varandra och 
förändras  i  terapin (Greenberg & Mitchell,  1983).  Beskrivningen att  detta  sker i  ett 
konstant flöde tycks svara mot The affordance competition hypothesis (Cisek, 2008), där 
det beskrivs hur fokus kontinuerligt förflyttas och nya perceptuella bilder träder fram. 
Att det beskrivs som ett kroppsligt fenomen att medvetandegöra samspelet stödjer nyare 
studier som kopplat motöverföring till kroppsliga upplevelser (Booth, Trimble, & Egan, 
2010). En neurologisk delförklaring till det intersubjektiva samspelet ges av forskningen 
om spegelneuronsystemet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).

Kroppsmedvetenhet  uttrycks  som ett  syfte  i  sig.  Den  bidrar  till  självförståelse  och 
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utvecklad handlingsförmåga.  Kroppsliga uttryck tenderar att ske ouppmärksammande 
(”i det fördolda”) och genom att bli medveten så öppnas en människas livsvärld upp och 
görs tillgänglig. En terapeut säger att det inte går att ta klienter längre än terapeuten 
vågar gå i sig själv och någon ger rådet att öva upp sitt kroppsmedvetande – själv och 
tillsammans med klienten.  Eftersom en terapeut möter  en mängd olika klienter  med 
olika problematik och behov pekar detta på att terapeuten behöver bli medveten om sina 
olika sidor och eftersom det finns en tendens att inte uppmärksamma kroppen, att den 
blir  en blind fläck, så framstår kroppsmedvetenhet som en viktig och självklar del i 
terapeutens utbildning.

Ingen av terapeuterna ger något uttryck för en professionell uppfattning att kropp och 
själ  inte  skulle  höra  ihop eller  att  själen  skulle  vara  mer  betydelsefull  än  kroppen. 
Däremot uttrycks ett par personliga upplevelser av bristande kontakt mellan kropp och 
själ. De ger en bild av ett samhälle där det ”kramas” mycket. En terapeut ser sig som 
okroppslig, har vant sig vid att krama bekanta och kan nu tycka om det. Denne skulle 
inte komma att tänka på kroppsliga interventioner, som beröring, i första hand. En annan 
menar  att  kramandet  kan  gå till  överdrift  även bland vänner.  Även dessa terapeuter 
beskriver dock professionella situationer där arbetet har tydligt kroppsliga inslag.

Den bild som växt fram visar att terapeuterna sammantaget har ett tydligt integrativt 
perspektiv på kropp och själ. De ger rikligt med olikartade beskrivningar av hur kropp 
och själ hör ihop och hur ett integrativt stödjande respektive förändrande arbete kan gå 
till.

U p p m ä r k s a m m a  k r o p p e n

I en intervju beskriver terapeuten plötsligt det ”uppmärksamhetsutbyte” som sker med 
intervjuaren. Denna yttre blick är subtilt registrerande. Här uppmärksammas ett annat 
språk, vid sidan av det verbala.

”Nu nickar du tex och då gör jag någonting som gensvar och att då analysera steg 
för steg det uppmärksamhetsutbyte som sker mellan två människor och det går så 
oerhört fort. Nu tittar du på mig och du ser ut som du gör, du du lyssnar på mig.  
Du har en rynka här som ser ut som att du lyssnar intensivt och tar in och när jag 
kommenterar  så  ler  du  lite  grann  va.  Och då  händer  någonting  med  mig,  då 
känner jag då rycker det i, som att jag vill svara på det leendet. Och så blir det att 
samtidigt som vi pratar en process som innebär att vi känner av varandra, var, hur 
är vi med varandra? Litar vi på varandra?”

Det  medryckande  leendet  illustrerar  en  empatisk  intoning  (Leijssen,  2006)  där 
spegelneuronerna  hjälper  till  att  koordinera  vad som kan liknas  vid  en dans  mellan 
ansikten (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Terapeutens medvetandegörande 
av det kroppsliga samspelet i ögonblicket visualiserar Ciseks (2008) hypotes om hur 
perceptuella bilder kontinuerligt avlöser varandra i vårt medvetande. Det mesta av de 
här  processerna sker  omedvetet  (Havnesköld  & Risholm Mothander,  2009)  och kan 
kanske  mest  detaljerat  beskrivas  genom  neurologiska  studier.  Även  om  en 
fenomenologisk  beskrivning  omöjligt  kan  fånga  denna  komplexitet,  så  illustrerar 
terapeutens  ord potentialen  hos  det  mänskliga  medvetandet;  den  metakognition  som 
terapeuter har en exklusiv möjlighet att tillgodogöra sig genom förkroppsligat lärande i 
sitt arbete.
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Metakognitionen  innebär  att  terapeuten  har  flera  parallella  relationsfokus;  en 
förkroppsligad närvaro i  relationen samtidigt  som betydelsefulla  detaljer  i  samspelet 
lyfts  till  medveten  kognitiv  nivå  och  samtidigt  som  ett  verbalt  samtal  kan  pågå. 
Klientens svårigheter att relatera kan ta sig uttryck såväl i det verbala språket som i det 
kroppsliga uppmärksamhetsutbytet. Terapeuten gör sig medveten om båda. De frågor 
som avslutar  citatet  tycks  i  första  hand  inte  vara  verbala.  Terapeuten  synliggör  en 
kroppslig dimension av kommunikationen. Stern (1985) beskriver hur vi aldrig förlorar 
de  preverbala  kommunikationsformer  som  spädbarnet  använder  och  att  vår 
grundläggande känsla av själv är kroppslig. Genom en subtil och fokuserad närvaro i det 
kroppsliga samspelet öppnas även denna domän för klienten att vakna, bli medveten och 
svara. Vi kan föreställa oss att klienten svarar. Utan ord. ”Ja, jag litar på dig”. Ett nytt 
mönster av tillit etableras. Förändringen är främst av den implicita karaktär som Schore 
(2001) och Stern et al. (1998) menar är viktigast i terapi. Citatet illustrerar ett sätt att  
som terapeut  ställa  sig  i  den generativa  ordningens tjänst  (Vetterfalk,  2004)  och ge 
klienten vad den behöver. I detta fall erbjuder terapeuten möjlighet till utvidgade former 
för kommunikation och kontakt. 

R e l a t i o n e n  –  b a s  o c h  r u m  f ö r  n ä r h e t

Låt oss utveckla beskrivningen av vad terapeuten kan erbjuda när kroppen är aktiv och 
närvarande  i  rummet.  En  av  de  verksamma  faktorerna  i  integrativa  terapier  är  den 
terapeutiska  relationen  som  instrument,  med  ett  från  terapeutens  sida  aktivt 
förhållningssätt till relationen (Philips & Holmqvist, 2008). Det blir därför intressant att 
undersöka intervjumaterialet med fokus på relationen. När alla citat i resultatet filtreras, 
analyseras och systematiseras utifrån ett relationsperspektiv framträder en tydlig bild av 
relaterandet handlar som ett arbete för att utveckla klientens förmåga till närhet med en 
annan (terapeuten) och närhet till  sig själv. Detta är en aspekt av ett av syftena som 
terapeuterna har nämnt, nämligen utvecklad handlingsförmåga.

Systematiseringen av utsagorna leder till att mönster för strävan efter närhet avtecknar 
sig. För att klienten ska våga eller kunna närma sig verkar terapeutens uppgift vara att 
bjuda in till kontakt – att öppna rummet. I särskilt svåra fall måste även någonting mer 
grundläggande till. En bas eller ett ankare för kontakten behöver då etableras. 

Etablerandet av en bas för kontakt framgår i beskrivningen av en alkoholpåverkad klient 
där  terapeuten  menar  att  även  de  svåraste  sidorna  ska  rymmas  i  den  terapeutiska 
relationen. Klienten tycks med sitt kroppsbeteende fråga: ”Får jag vara här fast jag är så 
dålig?”. Genom att få ett ”ja” kanske nästa session kan börja med att de kan sitta ner och 
börja arbeta.  I  en process får ett  mobbat  barn,  med hjälp av material,  agera ut sina 
”sadistiska  fantasier”.  Terapeuten  kallar  det  ett  relationsarbete  genom vilket  de  kan 
mötas. En bas etableras och klienten får sedan lära sig respekt och att  inte skada.  I  
arbetet på ett behandlingshem beskrivs hur terapeuten genom sin fysiska kropp (sätt att 
röra sig och klä sig) undviker att appellera till ungdomarnas attityds- och skönhetsideal. 
Ett rum av tillåtande och icke-prestation etableras. En bas där ”barnet får komma fram”. 
Basen kan även handla om enskilda kroppsliga interventioner. En terapeut kan lägga en 
hand på en klient som håller på att ”tappa sig själv”. Terapeutens beröring blir ett ankare 
som ger klienten möjlighet att stanna kvar i kontakten. En annan slags förankring sker 
med rösten. En klient gömmer sig med sina känslor och får frågan ”hur är det att dela 
dem  med  mig?”.  Man  kan  fråga  sig  om  dessa  klienter  saknar  de  strukturer  för 
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självomhändertagande som enligt Kohut (1971) utvecklas genom optimal frustration.

Även  när  en  bas  för  relationen  finns  kan  stora  rörelser från  eller  mot  terapeuten 
förekomma. En situation beskrivs då klienten vill fly (”jag märker i dig här att du är på 
väg ut ur rummet och vad är det som händer inuti dig?”). När klienter istället genomför 
närmanden i form av förälskelse eller sexuella inviter menar terapeuten att dessa känslor 
är  tillåtna,  men  måste  utforskas  professionellt.  Terapeuterna  arbetar  alltså  i  båda 
exemplen för att försvara basen – genom att hålla kvar klienten i rummet respektive 
hålla på intimitetsgränser.

I beskrivningen av en rörelse för klienten till att vara nära en annan och sig själv blir 
olika dimensioner av närhet blir synliga. Kertay och Reviere (1993) skriver att varken 
terapeut  eller  klient ska uppleva beröring som ett  krav eller  ett  uttryck för intimitet 
djupare än den som känns på emotionell nivå. Förutom fysisk/kroppslig och emotionell 
närhet, så öppnar samtalet för en närhet inom en kognitiv dimension. Upphävandet av 
kropp-själ-dualismen etablerar något som kan kallas kroppsjälen och en beskrivning av 
god hälsa genom att tanke, känsla och kropp uttrycker sig harmoniskt hos individen. I 
ett  relationellt  ljus  kan  harmonin  uttryckas  som  kongruens  mellan  de  olika 
dimensionerna av närhet i relationen mellan terapeut och klient. Det tycks rimligt att 
föreställa sig såväl förälskelse som sexuella inviter från en klients sida som uttryck för 
rädsla för en annan form av närhet, inom någon eller flera av de tre dimensionerna. Om 
detta stämmer är klientens närmande ena sidan av en inkongruens och det professionella 
utforskandet en nödvändighet.

Åter till relaterandet mellan terapeut och klient. Det finns beskrivningar av stora avstånd 
inom de olika närhetsdimensionerna. En terapeut menar att ”för många är ju kroppslig 
beröring oerhört obehagligt. Alltså man känner att, ja det är också något som man måste 
respektera. Och också ta upp om det är ett påtagligt problem”. Klienten visar rädsla 
inom den fysiska/kroppsliga dimensionen. Terapeuten respekterar detta och tar upp det 
på kognitiv nivå där kontakten är tryggare. Att terapeuten avvaktar inom en dimension 
där  klienten  är  rädd  och  erbjuder  närhet  inom  en  annan  kan  leda  till  att  en 
trygghetsgrund  skapas,  från  vilken  klienten  vågar  ta  emot  beröring  i  framtiden  när 
terapeuten arbetar med kroppen. En terapeut beskriver klienter som sänder ut starka 
kroppsdofter och nämner exempel som parfymering och orenlighet. Terapeuten påtalar 
en drivkraft som kan se olika ut, och frågar sig om det är ett sätt att ”dominera”, ”hålla 
människor på avstånd” eller ge ”uttryck för en stor omedvetenhet om den andre”. Detta 
sätt att beskriva inre drivkrafter är naturlig del av psykoanalytisk teori (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 2009). Det mönster som beskrivs här handlar om förmåga att vara 
nära någon annan och sig själv och tycks kopplade till anknytningsteori (Schore, 2001). 
De starka  kroppsdofterna  kan i  detta  ljus  handla  om en  oförmåga  och ovana,  samt 
kanske en rädsla, för att vara nära terapeuten och andra människor.

När ett avstånd finns kan terapeuterna ge uttryck för tillit till klientens önskan att med 
tiden närma sig. Detta brukar även kallas att lita på processen. En klient som verkar 
undvika någonting ömtåligt slår fast att ”idag vill jag inte prata om det här”. Terapeuten 
menar  att  vid kroppsarbete  kan klienten  behöva ”vara med sig själv”  och säger  sig 
kunna acceptera detta så länge det blir benämnt. Denne ger uttryck för tillit att klienten 
kommer  att  berätta  mer  senare  om  det  behövs,  men  också  för  en  vidare  form  av 
tillåtelse. Klienten kanske kan uppnå det viktigaste utan att avslöja mer för terapeuten; 
att komma närmare sig själv. En annan terapeut kan benämna kontakten när denne inte 
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mår så bra eller känner sig frånvarande. Oftast delar klienten upplevelsen och då brukar 
det bli ”en vändning”. Terapeuten benämner genom självavslöjandet avståndet men ger 
samtidigt indirekt uttryck för en önskan att komma närmare. Klienten känner igen sig i 
både avståndet och önskan, och de kan närma sig.

Terapeuterna kan på dessa olika sätt bjuda in till närhet – öppna det relationella rummet. 
”Det handlar mer om att luta sig tillbaka och låta relationen flöda på något sätt”. En inre 
kroppslig rörelse anas. En aning bakåt och ett öppnande för ett hålla relationens flöde, 
likt ett kärl eller kanske en havsbotten håller vattnet.

De avslutande exemplen handlar om att klienten får vara känslomässigt nära en annan 
och samtidigt nära sig själv. En klient har undvikit att visa känslor i barndomen för sin 
mamma eftersom mamman då tog över så att hennes känslor blev de mest dramatiska. 
Klienten  har  alltså  inte  fått  tillfälle  att  utveckla  emotionell  närhet  på  detta  sätt. 
Terapeuten  undrar  om det  blir  jobbigt  för  klienten  när  terapeuten  blir  berörd,  men 
klienten uppmärksammar att det känns bra och som att fokus är kvar på denne själv. 
Den  korrigerande  erfarenhet (Alexander  &  French,  1946)  som  terapeuten  nämner 
innebär alltså att klienten utvecklar förmågan till emotionell närhet med en annan och 
till sig själv. Nästa exempel gäller klienten som i rörelsearbete är närvarande i kroppen 
och känslor. Terapeuten ställer en öppen fråga om vad som händer och klienten kan 
benämna det med några kraftfulla ord eller bara vara kvar i känslan. När de gått igenom 
den  på  djupet  och  klienten  är  redo,  kan  mera  ord  komma.  I  exemplet  får  klienten 
återuppleva ett känslomässigt minne och det är tydligt att fokus ligger på klienten. I 
första  hand  kan  detta  leda  till  att  klienten  kommer  närmare  sig  själv.  Närheten  till 
terapeuten tycks redan väletablerad, men kanske innebär arbetet att även denna närhet 
stärks.

Det har beskrivits hur i svåra fall en bas för ett fortsatt relaterande behöver etableras. 
När denna bas finns har olika sätt för terapeuten att öppna rummet beskrivits. I detta 
rum får sedan relationen utrymme att utvecklas. Det har visats på stora rörelser hos 
klienten från och mot terapeuten.  Stora rörelser mot terapeuten,  som förälskelse och 
sexuella inviter, framstår inte som sanna uttryck för vilja till närhet, eftersom terapeut-
klient-relationen har en annan form av närhetskontrakt. I detta sken har tre dimensioner 
av närhet konstaterats: kognitiv/intellektuell, emotionell och fysisk/kroppslig närhet. De 
närmanden  som  bryter  kontraktet  kan  då  betraktas  som  indirekta  uttryck  för 
närhetsrädsla inom en eller  flera av dimensionerna.  Efter detta  har  stora relationella 
avstånd beskrivits mellan klient och terapeut. Även dessa har tolkats som grundade i 
klientens rädsla för närhet inom en eller flera dimensioner. Det har sedan visats på olika 
sätt som terapeuterna hanterar avstånd, litar på att klienten kommer att närma sig med 
tiden,  samt  hur  självavslöjande  kan  vara  ett  sätt  att  skapa  närvaro  tillsammans. 
Beskrivningen  av  relationen  som  bas  och  rum  för  närhet  har  avslutats  med  några 
exempel där terapeut och klient är nära varandra, och ett där klienten framförallt ges 
möjlighet att komma närmare sig själv.

Att terapeuten förhåller sig aktivt till den terapeutiska relationen, vilken används som 
terapeutiskt instrument, är en av de verksamma faktorerna i integrativa terapier. Denna 
faktor  framträder  tydligt  i  de  beskrivna  exemplen.  Det  kan  handla  om arbete  med 
klientens  interpersonella  mönster  som  de  visar  sig  i  relationen  (Holmqvist,  2007), 
särskilt  i  de  exempel  då  en  bas  behöver  etableras  eller  rummet  behöver  öppnas  av 
terapeuten. Det kan omvänt handla om att relationen används för att utveckla klientens 
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förmåga till relaterande och affektivt samspel (Holmqvist, 2007). Detta blir möjligt först 
när basen finns och en relation etablerats som arbetet kan utgå från. Tydligast märks hur 
relationen används i de avslutande exemplen där klienten får vara känslomässigt nära en 
annan och samtidigt nära sig själv.

Utifrån en systematisering av de citat i resultatdelen som handlat om terapirelationen, 
har  en modell  utformats.  Enligt  denna börjar  arbetet  i  vissa  fall  med att  terapeuten 
etablerar en bas för samspel, för att sedan öppna det relationella rummet. Genom detta 
kan klienten ges möjlighet att vara nära en annan och sig själv.

” N å g o n t i n g  m å s t e  k o m m a  i  r ö r e l s e ”

Merleau-Ponty (1962) beskriver hur en människa i första hand lever sin kropp. Utifrån 
detta formas upplevelser. Först efter detta kan människan studera sig själv och förstå sig 
själv. En vetenskapsman kan naturligtvis studera ett objekt medan det lever och inom en 
enpersonspsykologi kan en klient studeras som ett objekt medan den lever. Men utifrån 
en tvåpersonspsykologi (Greenberg & Mitchell, 1983) så lever och upplever klient och 
terapeut terapin tillsammans. Endast därefter kan studerande ta vid. Om detta överförs 
till terapirummet skulle en tolkning sätta upplevelsen i centrum. Innan det går att förstå 
och beskriva tillsammans måste någonting upplevas.

När en klient är i en känslomässig process kan terapeuten stanna upp och de kan vara 
närvarande  i  processen  tillsammans.  Känslan  valideras  sedan  ytterligare  genom  en 
öppen fråga (”Vad är det som händer med dig nu?”). När ord kommer (”jo för det var att 
jag var så jäkla arg då” eller '”jag var så ledsen”) så förloras inte känslan utan snarare 
kan den fördjupas. Först senare kan känslorna integreras på kognitiv nivå genom fokus 
på tankar och ord. Poängen är att ge den känslomässiga processen det utrymme den 
behöver, att stötta klienten i den tills känslorna har verkat färdigt.

Det behövs affektiv mobilisering i terapin och affektiv närvaro har visat sig ha betydelse 
för  utfallet  (Philips  &  Holmqvist,  2008).  Man  minns  bäst  affektladdade  händelser 
(Gazzaniga,  1998)  och  det  är  i  samband  med  dessa  som  individen  är  mest 
förändringsbar (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Affekterna opererar genom 
kroppen, såväl synligt som invärtes, och ansiktsuttrycken är en inneboende aspekt av 
affekten (Havnesköld & Risholm Mothander,  2009).  En terapeut  beskriver  kroppens 
känslomässiga laddning. I rörelsearbete fokuseras på klientens yttre kroppsdelar, som 
händer och fötter, före centrala delar (kön, hjärta och mage), eftersom de senare kan 
medföra starka känsloupplevelser för klienten. Kroppens del i upplevandet visas också i 
exemplet med gränssättning på golvet. Det beskrivs hur arbetet blir effektfullt eftersom 
det förankras i kroppen. Orden blir färre men kraftfulla. Klienten grundar sig och uttalar 
med eftertryck att ”ja, här är jag! Här är min gräns”.  En annan terapeut låter klienten 
skaka loss för att ”någonting måste komma i rörelse, måste släppas fram”. 

Det  verkar  som att  en  central  uppgift  för  en  terapeut  är  att  skapa  eller  åtminstone 
facilitera  upplevelser  som  faciliterar  affektiv  laddning  eller  närvaro.  Hur  kan  då 
upplevandet,  eller  återupplevandet,  gå till?  Det  kan  vara  att  klienten  ”kommer  med 
någonting”  till  sessionen  eller  att  den  berättar  om  något  under  sessionen  som  är 
känsloladdat. Men det beskrivs även flera tillvägagångssätt för att hjälpa klienten att 
komma i kontakt med känslor: Det kan vara kreativa upplevelser som dans och rörelse, 
skapa med material  och bild.  Att  använda suggestiva  tillstånd när  man arbetar  med 
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drömmar,  symboldrama  och  EMDR.  Att  uppmärksamma  kroppen  genom motoriska 
impulser och kroppsliga förnimmelser. Det kan vara kroppsarbete av olika former, som 
Feldenkrais. Man kan genom kroppen markera gränser på golvet eller närma sig något 
farligt genom exponering. Och man kan möta de människor som är mest laddade genom 
dubbelstolsarbete.

A l l a  t e r a p e u t e r  b e r ö r

Beröring beskrivs som ett laddat och kontroversiellt område inom psykoterapi (Totton, 
2005).  En terapeut minns att  de pratat  om beröring på utbildningen utifrån etik och 
bekräftar att det är ett laddat ämne. Det kan dock konstateras att alla terapeuter i princip 
arbetar  med  beröring  –  i  form  av  handskakningar,  klappar  och  kramar.  (affektiv-
uppmärksammande beröring). Någon beskriver till och med hur en handskakning kan 
vara avladdande efter en session.  Beröringen kan även fungera som ett  slags fysiskt 
benämnande av relationen. En terapeut beskriver hur en hand på en arm i ett fall kändes 
moderligt  och  som till  ett  barn,  medan  en  kram efter  en  session  kan  definiera  en 
jämlikhet. Denna tycks utgå från att man delat en relationell process och kanske också 
att sessionen är slut och man markerar att man går ur rollerna och blir jämlika individer. 

Några av terapeuterna arbetar  uttryckligen med tekniker  för beröring,  men de flesta 
menar att  beröring huvudsakligen inte ingår i  deras metod. Troligen syftar de då på 
emotionell-expressiv  och  katharsisk  beröring  (Leijssen,  2006).  Flera  beskriver  ändå 
specialfall där icke-vardaglig beröring kan förekomma. Det kan handla om att ge fysiskt 
tryck eller motstånd, tröst eller stöd, och hållande. Beröring kan även förekomma som 
inslag i metoder som exponering och EMDR. 

Ett  par  terapeuter  beskriver  hur  avhållsamhet  mot  beröring  kan  vara  ”terapeutiskt”, 
genom att det ger klienten möjlighet att ta hand om sig själv, i enlighet med principen 
om optimal frustration (Kohut, 1971). Avhållsamheten kan även handla om att undvika 
en sexuell underton. Ett par terapeuter ser sig som okroppsliga och den ena menar att 
kroppsliga interventioner inte är någon den kommer att tänka på i första hand. Ett par 
terapeuter beskriver hur klienter kan behöva beröring, men att  det inte ingår i deras 
metoder att uppfylla behovet.

Psykoterapeuter  som  är  skeptiska  till  beröring  anses  betona  risken  för  överdriven 
behovstillfredsställelse,  störningar  i  överföringen  och  återtraumatisering  av  tidigare 
skadlig  beröring  (Leijssen,  2006;  Totton,  2005).  Soth  (2005)  ifrågasätter  denna 
skepticism.  Han  undrar  varför  beröring  skulle  leda  till  olämplig  grad  av 
behovstillfredsställelse när klienten redan har terapeutens odelade uppmärksamhet och 
att det bör finnas tid för deprivation under en terapi vare sig beröring ingår eller ej. 
Vidare menar han att rädslan för skadlig beröring verkar förutsätta att övergrepp främst 
är av fysisk natur och endast i andra hand verbala eller emotionella och menar istället att 
intentionen är avgörande (Soth, 2005). I en studie har man inte funnit något samband 
mellan beröring av patienter och utagerande sexuellt samröre med patienter. Däremot 
fanns  ett  sådant  samband när  terapeuten  exklusivt  berörde  patienter  av  motsatt  kön 
(Holroyd & Brodsky, 1977).

Det tycks finnas kontraindikationer. Beröring anses kunna vara förvirrande för individer 
med tendens till bristande verklighetsförankring och göra dem osäkra om terapeutens 
motiv. I allmänhet kommer klienters kroppsvävnad att svara på osäker beröring och veta 
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att  den  inte  är  att  lita  på  (Torraco,  1998).  Vidare  kan  en  inriktning  på  att  forcera 
blockeringar  bli  för  kraftfull.  När  terapeuten  inte  tillräckligt  respekterar  klientens 
försvar  och  det  självomhändertagande  som  de  innebär,  kan  beröringen  leda  till 
upprepningstrauman (Leijssen, 2006).

Gällande  Philips  och  Holmqvist  (2008)  verksamma  faktorer  kan  beröring  sägas 
samverka med flera av dessa, utan att för den skull på ett tydligt sätt höra till någon.  
Kroppsarbete kan enligt terapeuterna fungera som exponering, skapa affektiv närvaro 
och leda till insikt.

Kroppsliga interventioner har ansetts svåra att genomföra i psykoterapi och det hävdas 
ett särskilt bias mot beröring (Smith, Clance & Imes, 1998). Med detta som bakgrund 
skulle frånvaron av beröring i individuella terapeuters arbete, i terapiinriktningar och på 
psykologutbildningar kunna problematiseras.  Flera terapeuter kan som sagt tänka sig 
undantagssituationer  då  processtödjande  former  av  beröring  kan  ingå.  En  sådan 
terapeutisk öppenhet tycks mindre kontroversiell än att uttryckligen innefatta terapeutisk 
beröring  i  metoden.  Själva  denna  öppenhet,  att  det  inte  är  otänkbart  med  beröring, 
kanske även kan möjliggöra samtal om att beröra och bli berörd. I linje med att det är 
viktigt som terapeut att vara öppen för klientens material, så torde öppenhet inför att 
prata om beröring och i vissa fall använda sig av beröring vara fruktbar.  Kanske kan 
terapeuters  förhållningssätt  till  beröring  utifrån  en  sådan  öppenhet  utvecklas  på  ett, 
genom arbetserfarenhet, förkroppsligat sätt: ”Jag har blivit mera frikostig så att säga 
med de här spontana gesterna än jag var i början, då jag var väldigt restriktiv. Och det 
upplevde då många patienter då som ganska strängt”.

B e n ä m n a n d e  –  e n  b r y g g a  m e l l a n  k r o p p  o c h  s j ä l

Terapeuten benämner något kopplat till klientens kroppsliga uttryck som denne är helt 
eller  delvis  omedveten  om.  Terapeuterna  ser  alla  uttryck  som möjliga  att  benämna, 
däremot kan inte hela processen benämnas. Det senare stämmer med beskrivningen av 
förändring  i  terapi  som till  stora delar  implicit  grundad (Schore,  2001;  Stern et  al., 
1998). Det är således inte heller eftersträvansvärt att allt ska förstås medvetet.

Benämnande  betecknas  som  centralt  och  viktigt  av  terapeuterna.  En  refererar  till 
Bullington, som menar att om ett problem som uppstått på psykosocial nivå uttrycks på 
kroppsnivå, så behöver medvetandenivån lyftas till den tidigare. Då kan kropp och själ 
återigen kommunicera och fungera som en kropp-själ i mötet med världen (Bullington, 
2007). Benämnande fyller denna funktion, det blir en brygga mellan kropp och själ. Av 
de verksamma faktorerna inom integrativa terapier motsvaras benämnande av kroppen 
definitionsmässigt av insikt, genom att både explicit och implicit nivå ingår (Philips & 
Holmqvist, 2008)

När terapeuterna  väljer  att  benämna  kroppen  är  olika  –  någon  gör  det  ofta  och 
kontinuerligt,  medan  flera  andra  på  olika  sätt  väntar  in  klienten  och  rätt  tidpunkt. 
Däremot råder  en samsyn omkring  hur benämnande av kroppen bör  ske.  Det  anses 
viktigt att lämna utrymme för klientens egen förståelse, att när benämnande sker, ge tid 
för klientens medvetenhet att växa fram. Terapeuterna beskriver en rad återhållsamma 
sätt att benämna.
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a) ”Det här ser jag, vad ser du?”.
b) ”Jag märker... Är det här någonting för oss att ta i?”.
c) Terapeuten frågar klienten om den känner kontakt med terapeuten.
d) Benämnande sker följsamt när det passar in i samtalet och klienten är nära ämnet för 
benämnande. ”Klienten är pianotonen”.
e) Det finns en konkret anledning att benämna. Som att klienten har en smutsig skjorta, 
vilket  riskerar  leda till  att  denne blir  negativt  bemött  i  ett  kommande möte med en 
tjänsteman.

En  terapeut  menar  att  kroppsliga  uttryck  är  sådant  som  människor  inte  brukar 
kommentera, ”det är lite ofint”, men menar att det ligger i det terapeutiska kontraktet att 
terapeuten har rätt att göra det. Kanske är det ofta så att det som är svårt att höra är det  
som måste benämnas. Sådana benämnande kan leda till ”optimal frustration” (Kohut, 
1971) så att nya strukturer för självomhändertagande formas. Terapeuterna pratar om att 
hjälpa klienten att  utveckla de svaga sidorna,  som klienten fått  lära  sig  mindre om. 
Benämnande av kroppen är en viktig del i det.

S l u t o r d

Undersökningen visar att terapeuterna har ett tydligt integrativt perspektiv på kropp och 
själ  och  att  de  tillmäter  kroppen  en  grundläggande  och  ofta  avgörande  betydelse  i 
terapisituationen,  vilket  kontrasterar  mot  min  upplevelse  av  psykologlinjen  som 
bristfällig i sitt fokus på kroppen. Undersökningen ger stöd för att det är verksamt att 
som  terapeut  ha  ett  aktivt  förhållningssätt  till  både  kropp  och  själ  i  terapiarbete. 
Terapeuten har möjlighet att skifta fokus mellan den ena eller andra änden av kropp-
själ-kontinuumet och vid andra tillfällen ha ett helhetsfokus på vad Bullington (2007) 
kallar  kropp-själ-världen,  samt  skifta  fokus  mellan  klientens  eller  terapeutens  egen 
kropp och en relationell intersubjektivitet.

Det kan tänkas att  en del terapeuter som söker sig till  psykologin inte i första hand 
känner sig bekväma med ett kroppsligt fokus. Dessutom fungerar antagningsförfarandet 
till  psykologutbildningar  så  att  plats  endast  ges  till  de  som  utfört  akademiska 
topprestationer.  Dessa motsvarar  främst  lingvistisk och logisk-matematisk intelligens 
och tar mycket lite hänsyn till andra typer av intelligens, som kroppslig, spatial eller 
social sådan (Gardner, 1983). Om kroppen upplevs som svår för terapeuten att fånga 
och  definiera  kan  Beebe  och  Lachmanns  (2002)  Midrange  Balance  Model vara 
användbar. Det är just i det lite osäkra och sökande samspelet mellan barn och förälder, 
och därmed enligt Stern et  al.  (1998) även mellan terapeut och klient,  som trygghet 
infinner sig och positiv förändring gynnas. Alla mänskliga aspekter, såväl beteenden, 
ord och tankar,  som känslor,  kroppsliga uttryck och sinnesupplevelser,  är  delaktiga i 
samspelet. Och detta sker inte inom en enpersonspsykologi där terapeuten analyserar 
och förändrar klienten, utan inom en intersubjektiv ram där båda påverkar varandra med 
hela sin varelse. Kontinuerligt och förkroppsligat.
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