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TACK! 

 

Till psykoterapeuterna, för era kreativa tankar  

 och att ni delade med er era erfarenheter.  

 

Tack handledaren Gunnar Bohman för dina  

goda råd och uppmuntran 

så att denna studie kunde bli till! 
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”I had not thought at all that such  

an inner fight might interfere with attempts  

at creative activity”. 

 

Marion Milner i boken “On not being able to paint” (1950). 
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Sinsemellan 

Ett intersubjektivt perspektiv på kreativitet i en terapisituation 

 
 

Syftet med studien var att belysa hur erfarna psykoterapeuter ser på 

kreativitet samt kreativa processer i psykoterapi. Vidare undersöktes 

hur dessa hade erfarit den psykoterapeutiska relationens betydelse för 

kreativiteten. Kvalitativ deskriptiv forskningsmetod med 

fenomenologisk och hermeneutiskt perspektiv valdes. En strukturell 

fenomenologisk analys av åtta semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Resultatet skildrade upplevelser av att flexibilitet och 

öppenhet i att bemöta klienter utifrån ett personligt och samtidigt 

professionellt sätt bidrog till att ett kreativt klimat skapades. Vidare 

betydelsefullt var att en tillitsfull relation kunde skapas mellan 

klienten och psykoterapeuten. Psykiska låsningar hos klienten p.g.a. 

bristande tillit eller tidigare trauma upplevdes vara blockerande för 

kreativiteten. 
 

Nyckelord: kreativitet, lek, intersubjektivitet, psykodynamiskt.  

 

Bakgrund 

Efter flerårigt arbete inom vuxenpsykiatrin samt med en akademisk grund i ett 

konstnärligt yrke har författaren alltmer intresserat sig för interdisciplinära studier. I 

samband med tidigare konstnärliga studier, både i praktiken och i teorin har begrepp 

som barnasinne, kreativitet och fantasiförmågan funnits i fokus, dock inom ramen för 

konstnärliga, gestaltande forskningsprocesserna.  

 

Inför uppsatsarbete vid påbyggnadsutbildning i psykoterapi var det således en utmaning 

att fördjupa sig i båda disciplinerna i form av en studie kring de kreativa inslagen i 

psykodynamiskt orienterad psykoterapi. Studien har inspirerats av intresset för de 

omedvetna processerna som kan tänkas ligga bakom det som av författaren kallas för 

fantasitänkandet eller – seendet och de individuella förutsättningarna till förmågan till 

personens kreativitet och skapande förmåga. Avsikten var att genom en kvalitativ ansats 

belysa detta komplexa skeende inom ramen för psykodynamisk psykoterapi, i relationen 

mellan patienten och terapeuten där förhoppningsvis fantasin, leken och lusten kan 

iscensättas, få utrymme och förutsättningarna för en kreativ process kan skapas. 

 

Kreativitet och fantasiförmåga. 

Begreppet kreativitet kan härröras till latinska ordet creare, att skapa. Adjektivet kreativ 

betecknas i Svenska Akademins ordlista (2006) som skapande, nydanande och 

produktiv. Begreppet har betraktats utifrån olika discipliner i vetenskaplig litteratur 

sedan Platons (427-347fKr) tider från antagandet att människan inte kunde skapa något 

nytt till den moderna människosynen präglad av individualism och att kreativitet är mer 

en individuell än ett socialt fenomen (Kemmelmeier&Walton, 2012). För Platon var 
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konst ett försök att avbilda den ideala världen, en representation av gudarnas aktivitet 

inom oss (Gaut, 2010,; Kaufman&Sternberg, 2010). 

 

I vetenskaplig litteratur har kreativitet beskrivits ur olika synvinklar sedan 1950 talet, då 

forskningen kring det expanderade efter andra världskriget och den moderna 

kreativitetsforskningen kring den kreativa personligheten initierades (Sawyer, 2006,; 

Sternberg, 2003). Bland annat finns beskrivningar av kreativitet som en allmänmänsklig 

egenskap, som en innovativ, uppfinningsrik process eller en psykologisk egenskap eller 

en del av personlighet (Lindauer, 2011).  Trots att den vetenskapliga mångfalden verkar 

vara stor, hänvisas i regel till grunddefinitionen av begreppet kreativitet som något 

nyskapande (May, 1984), till förmågan att producera något nytt, originellt och oväntat, 

på individnivå något som kan vara relevant i problemlösning i vardagen (Sternberg, 

2003). 

 

Kreativitet kan ses som ett kraftfullt begrepp och trots den enklaste grunddefinitionen, 

är det lätt att känna sig överöst av material. Det finns omfattande antologier, där 

kreativitet har betraktats ur olika perspektiv av välkända forskare: The International 

Handbook of Creativity (red. Kaufman&Sternberg, 2006), The Cambridge Handbook of 

Creativity (red. Kaufman&Sternberg, 2010), Encyclopedia of Creativity (red. Runco& 

Pritzker, 2011). I samlingsverket The Idea of Creativity (red. Krausz, Dutton& 

Bardsley, 2009) förklaras kreativitet utifrån sjutton olika synvinklar av flera författare i 

syfte att ge en bred översikt på begreppet. I en essäersamling på svenska Nya Tankar 

om Kreativitet och Flow (red. Klein, 2012) presenteras en tvärvetenskaplig och en 

kulturell samling av skrifter i temat kreativitet. Det finns även flera tidskrifter ägnade åt 

kreativitetsforskning, bland annat Creativity Research Journal, Journal of Creative 

Behavior, Thinking Skills and Creativity eller Journal of Creativity in Mental Health.  

 

Olika perspektiv på kreativitet berörs i filosofiska eller psykologiska tidskrifter, såsom 

Psychodynamic practice eller Psychoanalytic Dialogues, för att nämna några.  Beris 

Gaut närmar sig kreativitet i tidskriften Philosophy Compass utifrån ett filosofiskt 

perspektiv i förhållande till fantasi, rationalitet, teleologi eller kunskap. Gaut rör sig 

mellan kreativitet och darwinistiska teorier, traditioner eller estetiska värden eller hur 

den kreativa aktiviteten kan förklaras. Definitionen av kreativitet, dess förhållande till 

fantasi och den kreativa processen har enligt honom intresserat forskare både filosofiskt 

och funktionellt utifrån rationella, teleologiska, eller kunskapsmässiga synvinklar på 

kreativa processer (Gaut, 2010).  

 

Fantasiförmågan ses ofta som ett närliggande begrepp till kreativitet och originalitet 

(Hacker, 2013). Sovjetiska psykologen Lev Vygotskij (1995) förklarar fantasiprocessen 

som en tolkningsprocess, en medvetandeform som hämtar sina element ur verkligheten. 

Fantasins komplexitet består enligt honom av vår tolkning och gestaltning av 

verkligheten. Alla människor är kreativa, enligt Vygotskij (1995). Fantasiförmågan ökar 

med åldern, vilket han grundar sig i antagandet att våra erfarenheter av livet blir rikare 

och i och med det skapas det mer material för att skapa våra fantasier. Denna process 

börjar tidigt i barnens lek i syfte att bearbeta verkligheten till att motsvara bättre barnets 

behov och intressen (Vygotskij, 1995). 
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Den kreativa processen. 

Utforskandet av den kreativa processen verkar präglas av komplexitet och implicita, 

subjektiva och därmed svåridentifierbara särart och det som oftast kvarstår av processen 

är själva resultatet, den kreativa produkten (vardagligt eller konstnärligt).  

 

Gunmund Smith (2011) lyfter fram värdet i djupgående analys av den skapande 

processen och den kreativa personligheten.  Han förespråkar en kombination av både 

neurologiska och psykologiska forskningsdata för att förstå kreativitet. Vidare lyfter han 

upp tolerans-begreppet i försök att beskriva processen bakom den kreativa processen. 

Enligt Smith (2011) kan ett kreativt sätt att bemöta verkligheten kopplas ihop med 

acceptans för förändringar och tillåtelse för subjektiv omtolkning av verkligheten. 

Vidare understryker han betydelsen av processperspektivet för att kunna förstå 

kopplingarna mellan kreativitet och personlighet (Smith, 2011).  

 

Ide, inspiration, aha-upplevelse eller flow är några av närbesläktade begrepp, som kan 

kopplas ihop med den kreativa processen. Csíkszentmihályi (2006), som grundade 

begreppet flow på 1970-talet, definierar det som ett tillstånd med djup koncentration 

och som en optimal upplevelse, till och med något, som kan skapa beroende. Flow 

handlar enligt honom om balans i personens färdighetsnivå och utmaningen, även i 

vardagliga aktiviteter. Personen, som befinner sig i flow upplever en känsla av 

självkontroll, tappar tidsuppfattningen och sammansmälter sig i handlingen. 

(Csíkszentmihályi, 2006). En studie gjord av forskare vid Karolinska institutet 

tillsammans med Csíkszentmihályi har visat att flow-upplevelsen försvåras vid 

neurotisism men påverkas inte av personens intelligens (Almeida et al., 2011).  

I en praktisk lärobok Zig Zag delar den amerikanska kreativitetsforskaren Keith Sawer 

(2013) den kreativa processen i åtta faser: fråga-lär-se-lek-tänk-smälta-välj-gör (min 

översättning). Tillämpningsområden är många, från vardagskreativitet till vetenskapligt 

forskande (Sawyer, 2013). Medan Platon ansåg inspirationen vara tecken på galenskap 

(Gaut, 2010) vill Sawyer (2013) avmystifiera skeendet vid kreativa processer. Han anser 

att kreativa lösningar föregås en mängd ”mini insikter”, idéer och beslutspunkter som 

innebär en liten mängd av kreativ inspiration och först när de ses i sitt samband, i det 

pågående kreativa arbete, blir de förklarliga (Sawyer, 2013).  ”Psychologists still don’t 

know exactly what goes on in the mind, but we do know that insights are based in 

previous experiences, they build on acquired knowledge and memory, and they result 

from combinations of existing mentalt material” (Sawyer, 2013 s.240). 

Kreativitet i psykoanalytisk litteratur.  

Enligt Freud brottas vi med motstridiga inre impulser, som vi lägger utanför oss själva 

och att denna adaptiva förmåga hjälper ”jaget” att distansera sig ifrån de överväldigande 

inre konflikterna. Freud kallade detta för "sublimering", och ansåg den vara kärnan i 

kreativiteten samt en positiv förmåga för att kunna vända de destruktiva inre krafterna 

till ett konstruktivt explicit arbete, bland annat till konstnärligt skapande. Freuds 

tänkande präglades dock av tvetydlighet kring om kreativitet kan ses som en handling i 

led med psykisk mognad, eller en regression till tidigaste slags mental funktion (von 

Unwerth, 2005).  

 

Melanie Klein vidareutvecklade Freuds antaganden och antog att utvecklingen av den 

kreativa förmågan kan härröras till spädbarns kreativitet i försök att motstå sina 
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aggressiva impulser mot modern (vid dennes frånvaro) genom att skapa fantasier, vilket 

så småningom utvecklas till en förmåga för symbolisering och grunden för sublimering 

(Edwards, 2005,; Waska, 2008). Melanie Klein och Anna Freud bidrog med teorier om 

barns lek och dess tillämpning i förståelsen av det kliniska psykoanalytiska arbetet med 

vuxna (Künstlicher, 2009). 

Freuds teori om överföring och motöverföring i den terapeutiska situationen kan ses 

som grund för de relationella synsätten, som utvecklades i 1950-talet, då den började ta 

plats som ett viktigt terapeutiskt instrument i psykoterapeutisk behandling. Freud själv 

betonade dock betydelsen av terapeutens neutralitet och anonymitet. Han stördes av att 

ha ögonkontakt med sina klienter och bestämde sig för att använda sig av divan för att 

det kliniska arbetet skulle motsvara hans vetenskapliga idéer och ideal (red. Nilsson,  

2009). 

 

Från det intrapsykiska till det interpersonella. 

Inom modern relationell psykodynamisk psykoterapi har psykoterapeuten tagit ett långt 

steg från neutraliteten som Freud förespråkade i sitt kliniska arbete. I det relationella 

perspektivet betonas behandlingsrelationens betydelse och kunskap om det 

interpersonella skeendet i psykoterapin (Holmqvist, 2007).   

 

Arbetssättet i en psykodynamisk psykoterapi har oftast fokus i att stimulera fria 

associationer och uppmuntran till att använda sig av egna tankar och fantasier i led att 

nå fram till det omedvetna (Shedler, 2010). Terapeutens bekräftande roll i detta samspel 

är avgörande för att patienten ska känna sig trygg i att utforska olika självaspekter hos 

sig själv (Edwards, 2005 ). 

 

Winnicott (1971) beskriver psykoterapin som ett skeende i ett överlappande 

lekutrymme, mellanområdet, mellan patienten och terapeuten. Bonovitz undersöker 

förhållandet mellan fantasin och verkligheten och lyfter upp vikten i att förstå 

dynamiken mellan dessa motpoler. Patienten behöver skyddas från att fantasin erövrar 

verkligheten eller tvärtom. Bonovitz ser lekens kraft i skapandet av fantasin och dess 

betydelse i utformandet av de internaliserade relationsmönstren (Bonovitz, 2004). 

 

Den psykoterapeutiska relationen kan ses som en ömsesidig, men inte jämlik process 

mellan patient och psykoterapeut (Holmqvist, 2007). Vidare kan antas att i detta möte 

kan uppstå en ytterligare dimension i förståelsen av verkligheten, som skapas av 

terapeuten och patienten tillsammans, som inte har funnits tidigare. (Boston Change 

Process Study Group, 2005). 

 

Intersubjektivitet. 

Flera psykoanalytiskt inriktade teoretiker har lyft upp begreppet intersubjektivitet 

(Stern, 1998,; Wachtel, 2010,; Lyons-Ruth, 1999) samt aspekten av det intersubjektiva 

tredje (Holmqvist, 2007), som ytterligare framhäver den psykoterapeutiska situationen 

som en delad upplevelse mellan terapeuten och patienten. Vidare kan den psykiska 

utvecklingen i vuxenålder anses vara en kreativ, bidirektiv (tvåvägs) intersubjektiv, 

interpersonell process (Frankel, 2001). Ogden använder begreppet det analytiska tredje 

för något asymmetriskt som skapas i samspelet mellan terapeuten och patienten, som 

inte är identisk varken med terapeutens eller med patientens upplevelser (Ogden, 2004). 
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Daniel Stern lyfter upp betydelsen av nuet, förbigående mötesögonblicken i samtalen 

mellan terapeuten och patienten: “This requires that each partner contributes 

something unique and authentic as an individual in response to a “now moment” 

(Stern, 1998, s.305). Stern skiljer mellan det implicita och explicita skeendet i nuet för 

att upptäcka mikroskopiska förändringar i relationen mellan terapeuten och patienten. 

Det implicita behöver inte verbaliseras eller tolkas för att det kan skapas en ny och 

annorlunda intersubjektiv kontext (Stern, 1998). 

 

Waska använder begreppet det symboliska objektet i syfte att beskriva ett tillstånd att 

vara tillsammans: ”The symbolic objekts signifies the most fundamental aspects of the 

minds attempt to relationally organize and structure external and internal experiences 

outside the realm of fight or flight phantasies” (Waska, 2008, s.45). I den kliniska 

terapisituationen handlar det om en upplevelse av att inte vara indragen i en konflikt, 

genom att terapeuten uppmuntrar patienten i att utforska sina omedvetna fantasier 

istället för att tolka konflikter.  Det symboliska objektet är enligt honom förankrad i 

tidiga relationen mellan barnet och modern och handlar om skapandet av ett mentalt 

utrymme där både kroppsliga och psykiska upplevelser delas sinsemellan och skapar 

grunden för individuation. I psykoterapin handlar det om mentala tillstånd, i vilka något  

ömsesidigt kvalitativt sker genom att både fantasi- och verklighetsfrämjande delar hos 

klienten lyfts upp i den terapeutiska relationen (Waska, 2008).  

 

Enactment/ iscensättning.  

Enligt Donnel Stern består vi av olika självaspekter, som sedan ”blir till” i mötet med en 

annan människa. Stern beskriver det som ett omedvetet behov av att förneka existens av 

en självaspekt, en egenskap eller identitet som personen inte vill kännas vid. I 

verkligheten kan det handla om både positivt eller negativt laddade skildringar av jaget. 

Enligt Stern internaliseras självaspekterna i en relation och den hittills oformulerade 

intrapsykiska får sitt uttryck i det interpersonella skeendet genom iscensättning 

(eng.enactment) (Stern, 2010):  

 

To reach something new, we must usually find a way to transcend 

or deconstruct the old; and to do that requires, often or even usually, 

that, without our awareness, we create the old in the therapeutic 

relatedness and then make it visible (Stern,  2010, s.173). 

 

Pagano beskriver på ett liknande sätt iscensättning i det intersubjektiva fältet mellan 

terapeuten och patienten. Enligt honom ska terapeuten aktivt kliva ur 

överföringsprojektioner för att kunna bemöta patientens malaptiva relationsmönster 

(Pagano, 2012). Pagano betonar betydelsen av improvisation:” I will argue that 

improvisation is most effective when it emerges from a countertransference-

transference enactment and is rooted in the therapist’s genuine struggle to reach and 

know the patient’s darkest struggles” (Pagano, 2012, s.206). 

 

Explicit och implicit kreativitet i psykoterapisituationen. 

Att upptäcka kreativitet hos sig själv och andra kan ses från olika perspektiv, implicit 

“inifrån” eller explicit “utifrån”. Enligt Svenska Akademins ordlista (2006) förklaras 

explicit i adjektiv form: uttrycklig, direkt och implicit: inbegripet, underförstått. De 

explicita uttrycken handlar således om det synliga skeendet. De explicita uttrycken på 
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kreativitet inom ramen för psykodynamisk psykoterapi kan förslagsvis ses i patientens 

verbala och känslomässiga uttryck, i konkreta handlingar både i den terapeutiska 

situationen och utanför terapin. Winnicott preciserar kreativitet som “görande” som 

internaliserats av tidiga erfarenheter av ett gott och skyddande objekt (modern): 

“Creativity is then the doing that arises out of being. It indicates that he who is, is alive. 

Impulse may be at rest, but when the word “doing” becomes appropriate, then already 

there is creativity” (Abram, Karnac, 2007, s.121).  

 

Daniel Stern lyfter upp både de explicita, symboliska och verbaliserbara uttrycken och 

det implicita materialet hos patienten. Stern belyser hur dessa uttryck och det 

undanläggande materialet kan förstås i relation till varandra. Vidare anser han att de 

avgörande ögonblicken i psykoterapisituation kan lyftas upp som en del av patientens 

förändringsprocess. Enligt Stern sker detta via tolkning av den medvetna explicita 

kunskapen som utgångspunkt för att komma åt patientens implicita relationella 

medvetande:  

 

In brief, an interpretation is the act that alters the intrapsychic landscape of 

the patient’s explicit knowledge. A “moment of meeting” is the act that 

alters the intersubjective landscape of the patient’s implicit relational 

knowing. These two mechanisms can act alone or together (Stern, 1998, 

s.307). 

 

Det implicita och den kreativa tystnaden. 

Boston Change Process Study Group (BCPSG) har haft specifik fokus på det implicita 

relationella vetandet, som de kallar för ”The implicit relationell knowing”. Det implicita 

skeendet kan handla om diffusa förändringar i relationen mellan psykoterapeuten och 

patienten, ofta under avslappnade former. Tystnaden ses som en del av det 

interpersonella implicita kommunikationen:  

 

The local level is the second-by-second interchange between patient and 

therapist consisting of relational moves composed of nonverbal and verbal 

happenings such as spoken phrases, silences, gestures, and shifts in posture 

or topic. Each relational move at the local level is seen as revealing an 

intention to create, alter, or fine-tune the immediate nature of the 

therapeutic relationship. Any exchange will have a local level (BCPSG, 

2005, s.694). 

 

Om anknytningen, leken och den psykoterapeutiska ramen.  

Anknytningsteorin, utformad av John Bowlby, i kort handlar om att grunden till våra 

föreställningar om oss själva formas tidigt, redan under första levnadsåret och styrs av 

de inre erfarenheterna som skapas i det känslomässiga samspelet mellan oss och våra 

anknytningspersoner. Anknytningsprocessen styrs å ena sidan av behovet av den trygga 

basen å andra sidan av behovet av att utforska världen utanför (Havnesköld, Risholm 

Mothander, 2009).  

 

Förhållandet mellan kreativitet och anknytning verkar vara ett outforskat område. Det 

finns dock två effektstudier gjorda av samma forskargrupp om effekter av både implicit 

och explicit aktivering av de mentala representationerna av anknytningspersonerna och 
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dess påverkan på förmågan till kreativ problemlösning. Enligt den första studien ledde 

den implicita förstärkningen till ökad förmåga till kreativitet, oavsett 

anknytningsmönster. I den andra studien visade sig att den explicita förstärkningen 

ledde till ökad kreativitet endast hos personer med trygg anknytning och hade motsatt 

effekt på personer med undvikande anknytningsmönster. Denna paradox förmodades av 

forskargruppen bero på att den explicita förstärkningen aktiverade negativa minnen och 

känslor, som sedan påverkade problemlösningen negativt (Mikulincer et.al, 2011). 

 

Anknytningsteorin har bland annat tillämpats i en terapimetod, Theraplay, som lyfter 

fram de terapeutiska möjligheterna i leken. Modellen utvecklades ursprungligen på 60-

talet i USA för behandling av barn med anknytningsbrister. Idag riktas behandlingen 

bland annat för unga vuxna för att ta itu med deras negativa humör och humörstörningar 

till följd av stress, ångest eller depression (Tindle, 2011) men även för behandling av 

vuxna (Gallo-Lopez& Schaefer, 2010). Metoden kan kort beskrivas som en aktiv, 

engagerande och lekfull sätt att genomföra en serie aktiviteter i samspel mellan föräldrar 

och barn ledd av terapeuten. Syftet är att bemöta barnets utvecklingsbehov samt att 

erbjuda terapeutiskt hjälp i att reparera anknytningsbristerna med hjälp av olika 

formationer av lek. Theraplay har, förutom i USA, fått plats även i andra länder, bland 

annat i Norden med Finland som föregångare (http://www.theraplay.fi). Theraplay har i 

sin tur inspirerats av holländska filosofen Huizinga (1872-1945). Huizinga definierar 

lek bland annat som något som inte är på riktigt eller verkligt samt en aktivitet som 

förutsätter regler och ordning (Tindle, 2011).  

 

Enligt Winnicott (1971) är det viktigt att både terapeuten och patienten kan leka. 

Winnicott menar att det är i leken som ett barn eller en vuxen kan bli kreativ samt att 

leken förutsätter tillit. Tilliten kan skapas av psykoterapeutens hållande av tiden, 

platsen, och regelbundenheten, vilket enligt honom lägger grunden för utformandet av 

det kreativa, potentiella utrymmet mellan patienten och terapeuten (Winnicott, 1971). 

Liknande paralleller mellan psykoterapi och lek och den kliniska situationen som en 

lekplats kan hittas hos flera psykoanalytiska teoretiker (Kunstlicher, 2009,; Pagano, 

2012), där även den psykoterapeutiska ramen lyfts upp som en betydelsefull del i 

psykodynamiskt arbetssätt. Patient-terapeut relationen kan således associeras med barn-

förälder relationen, som en ömsesidig men inte jämlik relation (Holmqvist, 2007), vilket 

även kan beskrivas på följande sätt: ”There is an inherent asymmetry built into the 

frame. My way of thinking is that the contradictory nature of the asymmetry takes on a 

central importance and the add-on tension will be an invitation to the patient to be both 

a needy child and at the same time an adult” (Künstlicher, 2009, s.64).  

 

Tidigare forskning. 

Det finns en del studier och teorier om kreativitet, från kvalitativa, fenomenologiskt och 

hermeneutiskt präglade (Gaut,2010,;Robinsson,2008,;Simon,2009) till mer kvantitativa 

studier(Baas et al., 2008a,; Mikulincer et.al, 2011). 

 

I två relativt nyutkomna och av varandra åtskilda avhandlingar, Simons och Robinssons, 

har kreativa processer närmats utifrån fenomenologiskt perspektiv med kvalitativ 

ansats. Marissa Robinsson har i sin avhandling The Creative process and its impact on 

awareness intervjuat verksamma konstnärer i syfte att studera kreativa skeendens 

inverkan på medvetandet och påverkan på personlig förändring (Robinsson, 2008). I en 
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svensk avhandling av Judit Simon, Kreativitetens kännetecken, har upplevelsen av 

kreativitet studerats med ett fenomenologisk och hermeneutisk perspektiv genom 

kvalitativa intervjuer både individuellt och i grupp i syfte att undersöka upplevelsen av 

kreativitet (Simon, 2009).  

 

I en amerikansk metastudie lyfts effekten av psykoterapin upp i en skala där förmågan 

till kreativitet uppskattas vara en av flera egenskaper hos en person med god psykisk 

hälsa. Kreativiteten ses i skalan som en del av personens inre kapacitet och resurs. 

Skalan, SWAP-200 (Shedler, Westen, 2007) består totalt av 23 olika egenskaper och har 

använts i effektstudier förutom gällande psykodynamiska terapier, även när det gäller 

andra psykoterapiformer (Shedler, 2010). 

 

En holländsk forskargrupp presenterar en randomiserad klinisk studie samt en meta-

analys om skillnad mellan aktiverande (bl.a. ilska, rädsla, glädje, upprymdhet) och 

passiverande sinnestämningar (bl.a. ledsenhet, fridfullhet) och dess effekt på personens 

kreativitet.  De aktiverande sinnestämningarna, även negativt laddade, kan bidra till 

ökad kreativt, flyt och originalitet, lika väl som positivt aktiverade stämningslägen. 

Detta förklaras genom att de aktiverande till skillnad för passiverande 

sinnestämningarna förbättrar den kognitiva flexibiliteten vid positivt laddade 

stämningslägen samt uthålligheten vid negativa stämningslägen (Baas et al., 2008b). 

 

Forskningsrapporter när det gäller de kreativa processerna i psykoterapisituation med 

fokus primärt på det relationella, intersubjektiva skeendet och anknytning visade sig 

vara svåra att få tag på. Kreativitetsforskning inom psykologin i stort verkar ändå ha sin 

givna plats, även i Sverige. Speciellt är det värt att benämna ett öppet nätverk LUCK 

(Lund University Creativity Knowledge), som drivs av sex forskare med olika 

bakgrunder och inriktningar i sin kreativitetsforskning. Även en del forskning bedrivs 

vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet där fokus har lagts på 

fenomenologiska beskrivningar om kreativitet. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur erfarna psykoterapeuter ser på kreativitet och 

kreativa processer i psykoterapi. 

 

Frågeställning 

1. Hur beskriver psykoterapeuterna de kreativa inslagen i det terapeutiska arbetet? 

2. Hur upplever psykoterapeuterna den psykoterapeutiska relationens betydelse för 

kreativiteten i terapin? 

 

Metod 

 

En kvalitativ deskriptiv forskningsmetod valdes för att närma sig frågeställningen ur ett 

hermeneutiskt samt fenomenologiskt perspektiv. I det hermeneutiska förhållningssättet 

används tolkning av data som huvudsaklig forskningsmetod. Fenomenologin beskriver 

psykologiska fenomen med inifrån perspektiv, hur de upplevs av individen. (Langemar, 

2008). 
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Undersökningsdeltagare  

Totalt 50 personer, psykodynamiskt orienterade psykoterapeuter kontaktades mellan 

april 2013 och februari 2014 via personligt brev alternativt via e-post med inbjudan som 

bilaga. Uppgifter om psykoterapeuterna söktes antingen via psykoterapeuternas egna 

hemsidor, Svenska Psykoanalytiska föreningens (Spaf), alternativt Riksförening 

Psykoterapicentrums (RPC) hemsida. 

  

Nio psykoterapeuter tackade ja till studien. Åtta personer intervjuades, varav hälften 

män och hälften kvinnor. Två av deltagarna kontaktades via en mellanchef i samma 

organisation som författaren är anställd på, dock på en annan enhet. En av 

respondenterna kontaktades via personliga kontakter. Övriga fem tillfrågades utifrån 

informationen via hemsidorna med utgångspunkt i att intervjudeltagarna skulle ha 

psykodynamisk inriktning samt vara verksamma i sitt yrke. 

 

Alla respondenter hade lång erfarenhet som psykoterapeut, från 5 till ca 37 år i yrket. 

Förutom att alla hade arbetat med klienter länge innan den legitimationsgrundande 

utbildningen var den genomsnittliga erfarenheten i psykoterapeutyrket ca 20 år. Fyra av 

deltagarna var psykodynamiskt orienterade legitimerade psykoterapeuter, fyra var 

psykoanalytiker med psykologlegitimation varav en med både analytikerutbildning samt 

psykoterapeutlegitimation. 

 

Material 

Studien utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna utformades med 

studiens frågeställning som utgångspunkt och innehöll relativt öppna frågor såsom ”Kan 

du beskriva hur du ser på relationens betydelse för patientens kreativa- och 

fantasiförmågan i en psykoterapeutisk relation”? (se bilaga) 

  

Datainsamling  

Alla intervjuer ägde rum på psykoterapeutens mottagning. Samtalslängden varierade 

mellan 45-60 minuter. Semistrukturerade intervjufrågor förbereddes för att ha som 

underlag för intervjuer. Intervjuerna spelades in digitalt. Respondenterna uppmanades 

att berätta så fritt som möjligt om sina erfarenheter kring kreativitet och kreativa 

processer i psykoterapi.  

 

Intervjuerna genomfördes med anpassning till det som framkom under intervjuns gång 

för att eftersträva intensiva intervjuer med innehållsrikt och meningsfullt material utan 

att vara för styrande av de förutbestämda frågeställningarna. En halvstrukturerad 

intervju ansågs vara bäst tillämplig med hänsyn till studiens öppna och breda 

frågeställning (Langemar, 2008).  

 

Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades ordagrant till text för underlag för en strukturell 

fenomenologisk analys. En strukturell fenomenologisk analys innebar att 

beståndsdelarna, som ansågs beskriva upplevelsen av kreativitet letades fram induktivt 

beroende på vad som framkom i intervjun. ”Den strukturella fenomenologiska analysen 

går ut på att i de enskilda upplevelserna/berättelserna finna de beståndsdelar, 

konstituenter, som är nödvändiga för att fenomenet ska upplevas som just det fenomenet 

och inget annat”(Langemar, 2008, s.125). 
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Analysen påbörjades i växelverkan med transkriberingen, d.v.s. genom att intervjuerna 

lyssnades noga för att underlätta tolkningen av texten. Därefter lästes hela texten 

igenom flera gånger. Analysen gjordes vågrätt, d.v.s. all nerskriven material 

analyserades samtidigt. De verbala uttrycken söktes igenom för att hitta nyckelorden 

utifrån studiens frågeställningar. Detta gjordes både manuellt, genom att läsa och 

markera orden i texten, samt med hjälp av datorprogram OpenCode 4.02. Både den 

explicita och den implicita informationen undersöktes noga, d.v.s. de verbala uttrycken i 

textform samt den implicita informationen, röstläget, tystnad och sammanhanget orden 

användes i. 

  

Därefter lyftes ett antal meningsbärande enheter fram för vidare analys. De subjektiva 

tolkningarna av utvalda enheter skrevs ner en efter en. Vid varje ny tolkning jämfördes 

tolkningen med helheten samt med de tidigare tolkningarna. De övergripande 

tolkningarna i tidigare skede vid transkribering av råmaterialet (ljudinspelningarna) 

samt själva inspelningarna användes för att få en så bra uppfattning av de beskrivna 

upplevelserna som möjligt. Tolkningarna formulerades vidare till teman i syfte att 

beskriva de underliggande meningarna bakom informanternas beskrivningar. 

Genomgång av intervjumaterialet fortsattes tills det var uttömt och kunde placeras i 

kategorierna och teman. Irrelevant data, som till exempel representerade enstaka 

upplevelser av en respondent togs bort.   

  

Resultatredovisning 

Resultatet presenteras i löpande text och följer strukturen som skapades vid analysen. 

Teman är kategoriserade utifrån studiens två frågeställningar och illustreras med olika 

citat, som har valts ut av intervjumaterialet. Kortare citat är inbäddade i texten, längre 

citat presenteras som separata stycken med indrag. Alla citat är skrivna med kursiv för 

att skiljas från den övriga analysen. Då resultatet berördes av 2-3 respondenter användes 

ordet några, då analysen gällde 4-7 respondenter uttrycktes det med flera av 

respondenterna samt då 8-9 var inkluderade i resultatet valdes uttryck som alla eller, i 

stort sätt alla samt även en efter en. 

 

Etiska överväganden 

Respondenterna informerades om etiska rutiner enligt etikprövningsnämndens riktlinjer 

gällande information om studien, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Langemar, 

2008). Deltagarna informerades skriftligt om att medverkan i studien är frivilligt och att 

de kunde, när som helst, avbryta sin medverkan i studien. Respondenterna fick läsa 

respektive meningsbärande enheterna (citaten), som låg i grunden för analysen samt 

erbjöds möjlighet att ta del av resultatdelen före publiceringen. Studien bedömdes inte 

innebära en uppenbar psykisk eller fysisk risk för deltagarna och därmed beslutades att 

godkännande från en etikprövningsnämnd inte inhämtades. Eventuella känsliga 

personuppgifter (13 § personuppgiftslagen (1998:204) eliminerades från den slutgiltiga 

studien. Information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 

eliminerades eller ändrades. Respondenternas kön, anställning eller yrkeskategorier 

exkluderades. 
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Resultat 

 

1. Psykoterapeutens erfarenheter av de kreativa inslagen i samtalen 

 

1.1. Den implicita kreativiteten. 

Kreativitet beskrevs av i stort sätt all av respondenterna som en känsla av nyfikenhet, 

uthållighet, flöde och lekfullhet i terapisituationen. Nya meningar, möjligheter och 

infallsvinklar kunde uppstå. Några beskrev det som en ”kraft” i rummet, såsom en av 

respondenterna skildrade kreativitet” som en kraft som handlar om att förverkliga det 

man har inom sig”. 

  

I stort sätt tyckte alla att kreativitet kännetecknas av en känsla av frihet. Flera beskrev 

vidare att friheten kunde upptäckas som ett slags ändrat uppmärksamhet på patientens 

inre processer, fantasier, drömmar och associativa förmågan. En av respondenterna 

definierade: ”det oväntade, nya, lite associativa, fria – att vara inriktad på att försöka 

att förstå, att fördjupa förståelsen - det är någonting, tänker jag, kreativt.  Förutom att 

patienten kunde upplevas friare i sitt förhållningssätt i samtalen med nyfikenhet kring 

sin inre verklighet kunde även terapeuten själv känna sig mindre låst i sina tankar.  

 

Flera av respondenterna beskrev de kreativa inslagen i samtalen som något som kändes 

som om det kom av sig självt, ” mer som ett samspel, som dans, på något sätt, svårt att 

fånga”, som en av respondenterna berättade.  Eller som något spontant och att det 

initialt var svårt att förstå det subtila skeendet: ”Ibland är det som att någonting bara 

lossar. Lossar sig självt på något sätt. Utan att man riktigt vet. Plötsligt så kan det vara 

så att det kan vändas någonting. Och någonting kan synas på ett annorlunda sätt, som 

ur ett annat perspektiv”, beskrevs av en annan respondent.  

 

1.2. Den explicita kreativiteten. 

Skiftningarna i klienternas yttre kreativitet kunde fångas av flera respondenter både i 

beskrivningarna om faktiska förändringar i livet utanför terapirummet och hur klienten 

förhöll sig i terapirummet. Exempelvis kunde klienten ta med sig en personlig och 

betydelsefull sak för att visa den för terapeuten. Flera av respondenterna uppskattade det 

som tecken på en kreativ handling. Steget till att våga pröva sina egna vägar i samtalen, 

kunde förstås som en nyskapande och tecken på kreativitet. Såsom en av respondenterna 

förklarade: ”om jag ska identifiera en punkt så är det en punkt där personen inte börjar 

fråga vad ska jag göra… liksom man skapar sin inre terapeut”. 

 

Flera av respondenterna tog upp att den kreativa förmågan kunde omsättas i handling 

utanför terapirummet genom att finna lust i att pröva nya saker, utmana sig, unna sig 

upplevelser eller genom att assimilera det som har sagts i terapin på ett kreativt sätt i 

andra relationer. Det kunde handla om vardagligt varande, som det beskrevs av en 

respondent: ” det kan ju också vara en förmåga att leka med sina barn eller få mer 

tillgång till sin sensualitet eller förmåga att njuta. Att börja uppskatta och lyssna på 

musik”. Kreativiteten kunde således kopplas ihop med patientens uttryck i att vara 

mindre sträng mot sig själv och mindre beroende av andra.  
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1.3. Leken. 

Utgångspunkten var att leken inom psykoterapins ramar primärt innebar att leka med 

tankar och ord, verbalt, vilket alla psykoterapeuterna kände igen sig i det kliniska 

arbetet. Några av respondenterna beskrev leksituationer som ett sätt att hjälpa patienten 

att se sina svårigheter på ett mer lekfullt sätt: ”Kreativiteten är mer lekfull, inte så 

allvarligt. Inte på liv och död. Utan mer lekfullt, man vågar testa, man vågar tänka 

olika saker, olika banor… man vågar vara friare i sitt tänkande. Och sedan kanske man 

beslutar sig för något nytt mycket senare”. Flera såg leken som ett kreativt komplement 

till det terapeutiska arbetet men betonade betydelsen av att värna om den överenskomna 

ramen och terapeutens roll i sammanhanget. Att terapeuten höll i ramen kunde ses som 

en förutsättning för att kunna leka: ”man kan känna någonslags tvivel själv men ändå 

hålla fast vid det. Så det är väldigt viktigt då för den här tilliten och kreativiteten så att 

säga”, som en av respondenterna uttryckte. 

 

Flera av respondenterna uppskattade betydelsen av att leka tillsammans med sin patient 

inom terapins ramar, ofta med symboliska verbala uttryck. Att gå in i leken med lika 

villkor, ömsesidigt, var dessutom någonting som beskrevs som spontant förekommande 

i samtalen. De lekfulla situationerna ansågs vara en viktig del av bearbetning av 

patientens svårigheter. Såsom en av respondenterna beskriver: ” Då kan man också vara 

lekfull på ett sätt, med både sig själv och sina minnen och erfarenheter och önskningar 

och också kunna mäta den andres intresse eller infall”. 

 

1.4. Den kreativa tystnaden 

Några av respondenterna reflekterade kring tystnaden under samtalen, de kreativa 

inslagen och potentialen i det. Tystnaden ansågs bereda utrymme för fria associationer 

och därmed för kreativa tankar och – fantasier. En av respondenterna formulerade sig på 

följande sätt: ”Jag tycker det kommer stunder då tiden stannar upp i god mening men 

tiden kan ju tyckas stå stilla av andra skäl också. Men att det blir någonting väldigt 

koncentrerat och med resonans, säger man, i mötet”. Tystnaden kopplades till en känsla 

av trygghet. Den kreativa tystnaden, när det upplevdes som positivast, skildrades som 

en tystnad som kunde prägla av en känsla av ömsesidighet och trygghet. Den kreativa 

tystnaden kunde samtidigt upplevas som en aktiv del av samtalet: ”och även om jag 

sitter tyst så kanske jag arbetar jättemycket med att känna efter att vad jag känner, vad 

är det patienten känner just nu. Vad tänker han om att jag sitter tyst nu. Jag är väldigt 

kreativ när jag är tyst”, som en av respondenterna beskrev sin egen känsla av kreativitet 

under de tysta stunderna. 

 

1.5. Tiden  

Alla respondenterna uppgav att det tar tid innan de kreativa inslagen i samtalen börjar 

komma upp, att det handlar om en process. Som en av respondenterna beskrev: ” då har 

den föregåtts av många små droppar eller punkter där det knappt har varit nämnbart”. 

Flera av respondenterna resonerade att det lekfulla och kreativa kunde upplevas med 

förutsättning att patienten kom till sina timmar och att ramen hölls. Enligt en av 

respondenterna: ”Jag skulle vilja säga såhär att förr eller senare går det med de flesta. 

Men det finns undantag där det är svårt att få till det här lekandet. Men det tar olika 

lång tid”. Men att det kunde te sig väldigt individuellt hur lång tid det behövdes. Några 

tyckte att det kändes lättare att nå en känsla av kreativitet i samtalen då patienten gick 

hos terapeuten flera gånger i veckan.  
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Ibland kunde förändringen ske långt efter att terapin var slut, vilket kunde verifieras av 

patienten på olika sätt. En av respondenterna, som kom underfund av det genom att 

patienten själv tog kontakt via brev, berättade: ”I efterhand när man ser tillbaka till det 

som hände då kan man se att det var där det hände… hon hade ändrat sitt liv men hon 

valde att ta vara på något som hände mellan oss”.  

 

1.6. När kreativitet föregås av smärta. 

Patienterna, då de sökte sig till terapin kunde ta upp smärtsamma upplevelser och 

livsöden. Flera av respondenterna lyfte upp erfarenheter då patientens smärta, när den 

började luckras upp, kunde förstås som en förändring som inte automatiskt ledde till 

ökat välbefinnande eller utökad kreativitet:  

 

I och med att man pratar om vad man har varit med om, om ens trauman, 

det är ju ofta trauma bakom, både yttre och inre och vad man har gjort med 

sin inre värld. Att komma loss ifrån det och har kvar som minne och så… 

men man lämnar det, man befriar sig från det på ett sätt. Då tror jag att 

man kan blomstra och komma åt sin egen kreativitet.  

 

Vidare beskrev några av respondenterna hur varje förändring kan ses som en förlust 

som behövdes tas hand om i terapin. Det viktiga var att patienten kunde släppa det svåra 

för att de kreativa inslagen kunde få ta plats i terapin. En av respondenterna ringade in 

det på följande sätt: 

 

Det är liksom en gräns då vi inte har mer tillgång till mammas kropp utan 

det börjar bli regler och gränser och så. Men om man blir väckt för tidigt 

eller blir utsatt för sexuella övergrepp så förstör man lekområdet. Vilket ju 

också förstör sensualiteten, som ju har med skapande att göra eller 

njutning, att kunna njuta av musik och natur och så. För att det här 

skyddade området blir förstört. Och det ser man ju ofta hos traumatiserade 

patienter att de vågar inte slappna av, det är farligt. De är hela tiden på sin 

vakt för att det finns ingen lekyta/…/ och den är just fokuserad på den inre 

lekfullheten och kan vara ett sätt att återvinna förmågan att njuta.”  

 

2. Psykoterapeutens erfarenheter av den psykoterapeutiska relationens betydelse för 

kreativiteten i samtalen. 

   

2.1. Betydelsen av en bärande relation. 

Trygg och tillitsfull atmosfär ansågs vara avgörande av alla respondenterna för att de 

kreativa inslagen skulle få ta plats. Utgångspunkten var således att patienten behöver 

först känna sig trygg med sin terapeut. Det beskrevs bland annat på följande sätt: ”när 

patienten blir tryggad, då händer det med många väldigt stora saker, inte bara i terapin 

utan även med andra människor ”. 

 

Flera av terapeuterna beskrev erfarenheter av patienter med stora svårigheter med 

anknytning och brist på tillit när de kom till terapin. Patienterna kunde uppfattas som 

ängsliga och är rädda att bli avvisade. Alla respondenterna betonade betydelsen av att 

ett kreativt arbete tillsammans med patienten förutsätter en trygg och tillitsfull atmosfär: 
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”Det är jätteviktigt. Att det synkar… det är liksom ett nålsöga. Har man passerat det, då 

i princip så betyder det att det är ok”, kom en av respondenterna fram till”.   

 

Flera av respondenterna förklarade vidare att det blev lättare för patienten att slappna 

av, tala fritt, ge utrymme för sina fantasier och uttrycka olika sidor av sig själv efter att 

det tillitsfulla klimatet hade skapats. En av respondenterna sammanfattade kring de 

kreativa inslagen i samtalen:  

 

Det har något att göra med tilliten, att man kanske samtidigt vågar lita på 

sitt barnasinne, att göra bort sig och att inte behöva prestera. Det är väl 

någon slags att hänge sig, att inte vara, inte känna dessa blockeringar i att 

hänge sig. Det tror jag är väldigt viktigt. Att ge sig hän förutsätter också en 

trygghet och tillit. Att våga göra det.  

 

Trygg och tillitsgivande klimat var således en av de viktigaste förutsättningarna för att 

bejaka kreativiteten i terapirummet, ansågs i stort sätt av alla. Flera av respondenterna 

beskrev olikheter mellan patienternas anknytningsmönster och vikten av att terapeuten 

anpassar sig därefter och ser till att en tillitsfull och därmed kreativ terapisituation kan 

skapas: ”Och då valde jag förstås att befinna mig på det plan som hon är bekväm med. 

Det går inte att kräva något annat sätt att förhålla sig, associera eller så. Det tror jag 

skapade en trygghet för henne”, skildrade en av respondenterna.   

 

2.2.. Terapeutens kreativa beredskap. 

Det tillitsfulla arbetsklimatet och därmed de kreativa inslagen i samtalen värnades om 

av alla respondenter på flera olika men relativt närliggande sätt.  Beskrivningarna 

präglades av psykoterapeuternas långa kliniska erfarenhet. Att arbeta relationellt 

innebar att våga vara personlig och samtidigt kunna bevara det professionella 

förhållningssättet, kunna integrera teoretisk kunskap i praktiken.  

 

Att vara personlig men inte privat ansågs av flera att vara något som bidrog till en 

öppen och tillitsfull relation till patienten och som kunde öppna upp för kreativitet både 

hos patienten och hos terapeuten. Alla som berörde ämnet betonade vikten av att vara 

personlig utan att vara privat och lade till att de hade genom sina erfarenheter funnit ofta 

en närmare intuitivt förmåga att märka av skillnaden, exempelvis: ” Jag behöver inte 

tänka på det längre att jag kan vara personlig utan att vara privat på ett mer självklart 

vis. Jag vågar säga saker och kanske också göra saker som visar något mer av mig och 

mitt arbete”.  Några tog upp vikten av att vara personlig samt att syftet ska vara att 

gagna patienten. Flera tyckte att när det gäller det kreativa klimatet kunde det gynnas av 

terapeutens personliga engagemang, förutsatt om det användes med respekt och 

eftertanke, vilket beskrevs exempelvis på följande sätt: ” Att ha en professionell tanke 

bakom vad man håller på med men sedan måste man vara sin egen person. Andra är 

mycket mera lättkränkta eller försiktiga där känner jag att verkligen hålla tand för 

tunga”.     

 

En tålmodig och ett lyhört förhållningssätt till patienterna togs upp av flera 

respondenter på olika sätt; i att stanna kvar i tystnaden, att lyssna till patienten, att inte 

ta för givet eller tro att man som terapeut sitter med sanningar, tillåta ovisshet. Som en 

av respondenterna beskrev: ” att ändå vara lyhörd för det här, är det någonting i det 
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här, varför kommer det här just nu? Där tänker jag att både fantasi och kreativitet har 

betydelse, att våga låta allt det här finnas”.  

 

Uppmärksamhet på affekterna, att spegla patientens känslolägen framkom hos några av 

respondenterna som en viktig del av det terapeutiska arbetet och som en bidragande del 

i att få till ett kreativt samspel i relation till patienten. En av respondenterna beskrev hur 

bemötandet av en ny patient kan låta: ”Och när du då kommer och ska berätta så 

kommer det ut ett helt paket utav känslor. Då är vår uppgift att torka dem här lapparna 

och lägga upp dem så att du har dem till hands”. 

 

Att hitta ett eget sätt att integrera sina psykoterapeutiska kunskaper tyckte flera av 

respondenterna kunde bli kreativt i sig. Såsom en av respondenterna definierade sig: 

”det handlar också om ens egen kreativitet som terapeut. Det handlar också om ett visst 

avstånd och ett visst reflektionsutrymme”. Gemensamt för alla respondenterna var att i 

grunden förhålla sig till det psykodynamiska arbetssättet. Några av respondenterna 

arbetade uttalad integrativt och menade att de använde sig aktivt till exempel av 

affektfokus i sitt arbete. Andra beskrev hur de under sitt långa arbetsliv och erfarenhet 

av olika typ av patienter hade kommit fram till ett förhållningssätt som fungerade för 

dem personligen samtidigt som de kunde bevara sitt professionella grund. 

 

Att visa intresse för och bjuda in patienten på ett välkomnande sätt framgick hos flera 

av respondenterna som ett betydelsefullt förhållningssätt för att skapa en tillitsfull 

kontakt med patienten från början. På ett subtilt sätt kunde det ses som en inbjudan till 

att delta i ett gemensamt kreativt utforskande med patienten i fokus. En av 

respondenterna beskrev detta med en träffande liknelse:” om man vill ha ett litet barns 

uppmärksamhet och när man inte får det, då måste man killa dem på magen eller göra 

någonting… och då får man hitta på någon egen variant i terapin som motsvarar”. För 

flera av respondenterna var det viktigt att terapeuten förmedlar att de vill patienten väl 

och att det är för patientens skull terapin äger rum. Samt att terapeuten visar genuint 

intresse för det som patienten kommer med. En av respondenterna belyste detta vidare 

genom att lyfta upp patienten synvinkel och betydelsen av ”att det är någon som bryr 

sig om det man skapar”.  

 

2.3. Ömsesidig lek i det oförutsägbara. 

Det subtila kreativa skeendet mellan terapeuten och patienten var svårfångad men under 

intervjuernas gång beskrev var och en av respondenterna sina erfarenheter på olika sätt 

om det lekfulla och nyskapande som kunde uppstå i mötet.  

 

Att vi alla har olika delpersonligheter. Och att när dem här sjunger i samma 

kör, då kommer den här känslan av flow eller förändring. Och det där kan 

du också göra i samverkan med patient och terapeut. Den där känslan kan 

ibland vara så pass stor att man inte vet riktigt var förändringen sker. Då är 

man verkligen inne på en djupt empatisk plan. 

  

Flera av respondenterna tog upp erfarenheter av samtal med patienter, där upplevelsen i 

rummet beskrevs som genuint, lekfullt och oförutsägbart. Att det var subtilt men 

igenkännbart framkom i allas beskrivningar. Då respondenterna beskrev dessa 

situationer använde de ofta formen ”vi”. Några av respondenterna kom fram till att de 



20 

 

lekfulla situationerna kändes väldigt behagande, vilket kunde beskrivas på följande sätt: 

”De ögonblicken känns väldigt tillfredställande på något sätt. Det blir någonslags 

kontakt, ett möte i en gemensam förståelse.” En annan respondent beskriver: ” Det blir 

en ökad genomsläpplighet i den egna personligheten. Det har jag varit med om och att 

det märks på det sätt att de gamla försvaren, som har legat som någon slags spärr 

känslomässigt, mjuknar upp och försvinner. Och att det blir en helt annan rörelse… där 

kommer kreativiteten som rör sig!” 

  

Flera av respondenterna kom fram till att det nya och kreativa som uppstår skapas för 

stunden och att det handlar om att både patienten och terapeuten bidrar till en för 

varandra olik men delad upplevelse: ” Det är klart att då patienterna som själva är så 

där fria, då är jag också friare. Och då blir det mer kreativitet och lustfyllt, kan man 

säga.” eller som en annan respondent beskriver: ”Mina tankar när jag sitter med någon 

och hur de sedan kan visa sig ha ett gensvar eller ett sammanhang med någonting som 

sedan dyker upp hos patienten”. Den ömsesidiga leken formulerades bland annat på 

följande sätt: ” Det är inte jag som leker med dig eller du med mig utan vi leker 

tillsammans. Och skapar något tredje tillsammans. Det för mig är lek.” 

 

2.4.  När det låser sig. 

Att det kändes kreativt och fritt i relation till patienterna präglade inte alla samtalen utan 

de flesta beskrev att det kunde ske ”ibland” eller ”med några klienter”.  Flera av 

respondenterna uppfattade att kreativiteten inne i terapirummet inte alltid gick att 

omvandlas till något konstruktivt utanför terapin.  

 

Några beskrev hur terapisessionerna kunde ha ”flyt” men att det kändes som om det 

fattades någonting. Patienterna, som till exempel var upptagna med mycket skam, 

uppfattades som väldigt låsta i sin kreativa förmåga:” att göra sig själv illa eller skada 

andra för att handskas med den där skammen gör ju också att man kanske kan vara 

kreativ och säga elakheter eller så. Men det ju fortfarande ingen positiv kreativitet. 

Utan det är först när man kan uppnå någon form av mer skamfrihet som man kan leka 

med sig själv och tillvaron”. Vidare tog några av respondenterna upp att vid tillfällen då 

skamkänslorna tog över blev patienterna så fokuserade på sin egen dålighet att det 

kunde leda till låsningar och till en minskat kreativ förmåga. Flera av respondenterna 

hade haft erfarenheter av att deprimerade personer hade speciellt svårt att använda sig 

av sin kreativitet, vilket kunde ändras under terapins gång: ”Deprimerade människor 

och utmattade människor har väldigt lite tillgång till sin kreativitet. På det viset kan jag 

märka hur de kan börja göra saker som känns härliga”. Några av respondenterna 

resonerade vidare kring vikten av att terapeuten själv bör vara observant på att inte bidra 

till låsningarna genom att till exempel avbryta patienten eller på något sätt visa att man 

som terapeut inte är mottaglig för det som patienten kommer med.  

 

2.5.  Kreativitet som försvar eller flykt.  

Några av respondenterna tog upp att de kreativa uttrycken i terapin kunde tolkas som 

försvar eller flykt. Till exempel patienter med missbruksproblematik kunde upplevas 

som förföriskt kreativa av terapeuten vid en session men sedan kom patienten inte till 

nästa session: ”Det här som kan kallas för kreativitet, kanske märker man att det är 

bara destruktivt. Att det är någonting annat som har mer med aggressivitet att göra. Så 

allting vänds inåt eller utåt ”. Några av respondenterna kom på att tänka på patienter 
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med mer dissociativa symptom, där kreativiteten kunde bli flykt från verkligheten, 

såsom beskrevs av en av terapeuterna: ”hon var tvungen att gömma sig i fantasivärlden, 

påtagligen dissociativt stänga av”. 

 

 

Sammanfattning av resultat 

 

I analysen framkom att kreativiteten kunde beskrivas både implicit och explicit. Den 

implicita kreativiteten handlade delvis om psykoterapeuternas upplevelse av lekfullhet i 

kommunikation mellan psykoterapeuten och klienten, delvis om en förnimmelse av att 

något oförutsägbart utspelades i relationen sinsemellan. Patientens öppenhet i att berätta 

och samtala kring sina drömmar eller fantasier upplevdes som tecken på den implicita 

kreativiteten. En känsla av frihet kunde förnimmas och beskrevs som en ny känsla av 

inre styrka eller kraft hos klienten. Detta uttrycktes bland annat som flöde, resonans, 

acceptans eller ökad genomsläpplighet i patientens personlighet. Den implicita 

kreativiteten kopplades ihop med förmågan till intuition samt flexibilitet i det 

interpsykiska skeendet, en kreativ osäkerhet. 

 

Den explicita kreativiteten kunde verifieras bland annat genom att klienten berättade om 

något nytt som den hade gjort eller skapat utanför terapin eller något som skapades 

tillsammans under sessionerna. Det sistnämnda kunde handla om fantasier, lekfulla 

reflektioner eller material, som psykoterapeuten och patienten betraktade tillsammans. 

Med material menas då t.ex. konkreta föremål som klienten hade tagit med sig. Att 

patienten kom med sina egna lösningar och hittade nya sätt att hantera sitt liv utanför 

terapin uppfattades som kreativt. Den explicita kreativiteten förklarades med olika 

exempel av respondenterna med den gemensamma nämnaren att flera menade att det 

märktes tydligast i klientens beskrivning av sin vardag med ett utökat lustbetonat 

förhållningssätt till vardagliga intressen, att njuta av musik, pröva nya intressen eller 

sätt att uttrycka sig själv. 

 

Det lekfulla i psykoterapin förklarades som ett ömsesidigt och friare sätt att betrakta de 

svårigheter och frågor som klienten upptogs av. Att det gick att leka med tankar, byta 

perspektiv, fantisera tillsammans om alternativa tankar eller känslor. Det viktiga var att 

det var något som gjordes tillsammans och med respekt för varandra för att leken kunde 

användas på ett konstruktivt sätt i terapin. Att hjälpa klienten att släppa självkritiken och 

strängheten mot sig själv benämndes av några av respondenterna som något som det 

lekfulla förhållningssättet underlättade.  

 

De kreativa inslagen kunde upplevas även när det inte försiggick så mycket i samtalen, 

när tystnaden tog över. Tystnaden handlade om ett avslappnat tillstånd med en känsla av 

lugn samt kreativa tankar, som sedan kom upp när den bröts. Att invänta klienten togs 

upp som ett viktigt och medvetet arbetssätt för flera av psykoterapeuterna och förutsatte 

lyhördhet för tystnad.  

 

Det framkom i studien att psykoterapeuterna hade upplevt att det oftast tog tid innan de 

kreativa inslagen fick utrymme i samtalen, med individuella skillnader från klient till 

klient. Att klienten kom till sina timmar regelbundet ansågs vara fundamentalt för ett 

kreativt terapeutiskt arbete. En tätare frekvens på samtalen, till exempel mer än en gång 
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i veckan kunde påskynda processen. De terapeutiska ramarna (d.v.s. terapins yttre 

ramar, såsom tid, plats och andra överenskommelser) ansågs ha betydelse för 

tidsförloppet. Då ramen hölls, bereddes det plats för det lekfulla.  

 

Psykisk smärta hos patienten, såsom djup depression eller lidande på grund av 

traumatiska livshändelser uppfattades emellanåt vara hindrande för patientens 

kreativitet.  Då smärtan släppte kunde det erfaras som en känsla av förlust innan det mer 

kreativa och livsbejakande fick ta plats i det psykoterapeutiska arbetet. Bearbetning av 

förlusten av ”sitt tidigare liv” ansågs vara en nödvändig fas som klienten behövde 

bearbeta i terapin för att kunna lämna bakom sig de smärtsamma erfarenheterna och ge 

utrymme för kreativa tankar och handlingar.  

 

I studien framkom att en trygg och tillitsfull psykoterapeutisk relation uppskattades vara 

en viktig förutsättning för att kreativiteten skulle få ta plats i samtalen. Tryggheten 

ansågs förbereda en känsla av frihet så att klienten kunde slappna av och tala friare. Det 

framgick att den tillitsfulla relationen kunde hjälpa patienten att släppa de inre kraven 

och på det sättet våga vara mer kreativ i sina tankar och sitt sätt att förhålla sig i sina 

svårigheter och släppa prestationskraven. Att klienten kunde känna sig trygg i att 

terapeuten menade dem väl och bemötte patienten på dennes utvecklingsnivå 

uppskattades vara viktigt. Ramens betydelse, d.v.s. att terapeuten höll i de praktiska 

överenskommelserna, uppskattades som en viktig del i när det gällde tillit och trygghet i 

relationen. Sammanfattningsvis uppskattades en bärande psykoterapeutisk relation 

skapa förutsättningar för kreativ interaktion mellan patienten och terapeuten. 

 

Att psykoterapeuterna kände sig komfortabla med sitt eget sätt att arbeta tycktes 

underlätta processen i att ta vara på de kreativa inslagen i samtalen. Flera av 

psykoterapeuterna konstaterade att känslan av att känna sig bekväm med sitt arbetssätt 

hade kommit med tiden och erfarenheten. Arbetssättet kunde variera från att arbeta 

väldigt integrativt, med inslag av olika typ av psykodynamiska inriktningar till att känna 

sig bekväm med ett förhållningssätt. Tryggheten med sin profession utgjorde att 

terapeuterna hade lättare att dra gränsen mellan att vara personlig men inte privat. 

Vidare kunde terapeuterna uppleva att det var lättare att känna sig friare och mer 

spontana i samtalen med klienterna då de inte behövde avväga för stunden vad som var 

rätt eller fel. Terapeuterna tyckte att deras personliga förhållningssätt till patienterna 

bidrog på flera sätt till att samtalen upplevdes mer spontana – och kreativa. Samtidigt 

lades det stor vikt på professionalitet, att ha värdighetskrav och kunskap, att veta vad 

man gör.  

 

Psykoterapeuterna definierade vissa egenskaper hos sig själva som de uppskattade som 

speciellt tillitsskapande och befrämjande för kreativiteten i terapisituationerna. Bland 

annat lyftes upp tålmodighet, lyhördhet eller ödmjukhet. Några beskrev att de hade 

känsla för andras affektlägen, som kunde bidrag till att de kreativa inslagen i samtalen 

synliggjordes. Att vara intresserad och att kunna bemöta patienten på ett inbjudande sätt 

uppfattades bidra positivt för ett kreativt klimat. Tålmodighet kunde beskrivas som 

uthållighet för tystnad eller i sättet att vänta in patienten, att vara lyhörd för att det som 

uppstår i relationen, vad som egentligen sägs och att förstå att man inte förstår allt. 
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De tillfällen då det kändes mer lekfullt och kreativt i situationer kopplades till en känsla 

av acceptans. Det kreativa som uppstod kunde handla om ömsesidig lek med tankar, 

fantasier eller till och med tystnad. Samspelet mellan terapeut och klient jämställdes 

med till exempel dans eller resonans. Dessa ögonblick upplevdes som känslomässigt 

positiva, avslappnade och oförutsägbara, något som inte var uppgjort, som kom av sig 

självt.  Det kändes fritt och naturligt samtidigt som kontakten och mötet med patienten 

kunde upplevas som intensiv och betydelsefull. Det lekfulla uppfattades som något som 

både klienten och terapeuten var delaktiga i. Sammanfattningsvis beskrevs de mer 

lekfulla och kreativa möten med klienterna som något subtilt och svårdefinierbart. Att få 

gensvar av klienten i det osagda förklarades med överförings- och 

motöverföringstermer, dock i dessa mer lekfulla situationer uppfattades det ske något 

ytterligare med nya infallsvinklar och idéer, som skapades tillsammans för stunden.  

 

Det framgick av intervjuerna att det kreativa klimatet kunde hindras av låsta lägen hos 

klienterna. Skamkänslor kunde uppfattas som speciellt blockerande. När patienten 

upptogs av en stark negativ självbild, vändes blicken inåt som gjorde att patienten blev 

väldigt fokuserad på sig själv istället för omvärlden. Vidare togs det upp att när 

skamkänslorna iscensattes i form av inåtvänd självdestruktivitet eller utåtvänd 

förstörelse kunde det handla om något slag av negativ kreativitet. 

 

Traumatiserade patienterna upplevdes som försiktiga och ”på sin vakt”, vilket kunde 

uppfattas som låsningar och hinder för kreativitet. Låsningar hos patienten kunde 

uppfattas som att delar av den inre självbilden var fastlåst, att det handlade om 

delpersonligheter, som aktiverades vid terapin och i relationen till terapeuten.  

 

En annan typ av bromsande faktor var någon slags ”förklädd kreativitet” hos klienter 

med missbruksproblem, då kreativiteten inte kunde upplevas som något ömsesidigt i 

rummet utan mer som klientens flykt och försvar. Hos patienterna som led av olika typ 

av dissociativa symtom uppfattades kreativiteten vara uttryck för inre tomhet, rädsla 

eller ensamhet som skulle befolkas med fantasier.  

 

 

Diskussion 

 

Diskussion av resultat: 

Syftet med studien var att belysa hur erfarna psykoterapeuter ser på kreativitet och 

kreativa processer i psykoterapi. I intervjuerna framkom det material som enligt 

författarens slutsats kunde öka förståelsen av de subtila företeelserna kring upplevelsen 

av kreativa processer i psykodynamisk psykoterapi.  

 

Att kreativitet i bredare mening kan förklaras genom att det skapas något nytt 

(Sternberg, 2003) utsågs vara en utgångspunkt för studien. Undersökningen har dock 

avgränsats till att delvis handla om de kreativa inslagen i psykodynamisk psykoterapi, 

delvis den psykoterapeutiska relationens betydelse för att de kreativa inslagen får rum i 

psykoterapin. Definitionen, att det skapas något nytt, visade sig kunna tillämpas även 

när det gäller det relationella skeendet i psykodynamisk psykoterapi. De kreativa 

inslagen i mötet mellan en psykoterapeut och patient visade sig vara en komplex 

process som kunde vara svår både att beskriva och att erinra sig i.  
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De implicita kreativa inslagen var svåra för respondenterna att påminnas om, vilket är 

förståeligt och högst logiskt. De explicita uttrycken på kreativa processer utifrån 

psykoterapeuternas erfarenheter visade sig däremot vara enklare och lättare att diskutera 

kring. Att urskilja de explicita uttrycken från implicita för att närma sig studiens 

frågeställning föreföll sig ändå naturligt för psykoterapeuterna.  Intressant nog, har 

samma uppdelning använts även i andra forskningssammanhang för att närma sig ämnet 

kreativitet (Mikulincer et.al, 2011), vilket säkerligen kan förklaras med att kreativitet i 

sig kan ses både som en inre och en yttre process. 

 

För att synliggöra och undersöka detta närmare skulle förslagsvis skeendet mellan 

terapeuten och klienten behöva undersökas och analyseras metaforiskt ”med 

mikroskop”, d.v.s. med blick på detaljerna i kommunikationen sinsemellan. Detta för 

tankarna till Daniel Sterns studier kring ”present moments” (svensk översättning: 

ögonblickets psykologi) och de upplevda erfarenheterna i ett ögonblick, då det skapas 

något nytt i relationen mellan klienten och psykoterapeuten (Stern, D., 1998). 

 

Vidare stöds studien av teorierna om intersubjektivitet (Stern, 1998, Wachtel, 2010, 

Lyons-Ruth, 1999), som bland annat Stern representerar. Det diffusa skeendet i det 

intersubjektiva fältet var något som gick att fånga upp i intervjuerna genom fokusering 

på psykoterapeuternas erfarenheter av den implicita kommunikationen i terapirummet. 

Vid innehållsanalys av intervjuerna kunde ses motsvarigheter till begreppen som det 

intersubjektiva tredje(Holmqvist,2007), Ogdens det analytiska tredje (Ogden, 2004) 

eller kring det symboliska objektet enligt Waska (Waska, 2008). 

 

Respondenterna beskrev lekfullheten som något som inte alltid kunde skapas i 

situationen samtidigt som det var något som var värdefullt för klienten och samspelet 

mellan terapeuten och patienten då det var möjligt. Likt lekutrymmet, som beskrivs av 

Winnicott (Winnicott, 1971) eller det mentala utrymmet mellan barnet och modern 

enligt Waska (Waska, 2008) ansågs den tillitsfulla relationen mellan psykoterapeuten 

och klienten bidraga till att de kreativa inslagen kunde ta plats i det psykoterapeutiska 

arbetet.  

 

Betydelsen av den bärande relationen samt att klienten kan känna tillit till terapeuten 

och trygghet i terapisituationen visade sig vara avgörande för att leken skulle kunna bli 

till inom psykoterapins ramar. I stort sätt alla respondenterna tog upp betydelsen av tillit 

och trygghet i situationen för att de kreativa inslagen fick ta plats i terapin. Detta stöds 

av anknytningsteorierna (Havnesköld., Risholm Mothander, 2009) samt av effektstudien 

som gjorts (Mikulincer et.al, 2011). Sistnämnda studien belyser faktumet att några av 

respondenterna ställde sig undrande över hur de kreativa inslagen i samband med samtal 

med personer med till exempel missbruksproblematik kunde kännas annorlunda än med 

andra. Att psykoterapeuten kunde känna sig förförd i ett kreativt samspel, som efteråt 

kändes tomt och meningslöst.  Enligt Mikulincer, Shaver och Rom kan den explicita 

förstärkningen aktivera negativa minnen och känslor hos klienten med otrygg 

anknytning och leda till en motsatt effekt, alltså minskad kreativ förmåga (Mikulincer 

et.al, 2011). Att den kreativa processen förutsätter tålamod av psykoterapeuten, att tiden 

och frekvensen har betydelse kan likaså förankras med anknytningsprocessen, i 

skapandet av en trygg och tillitsfull relation.  
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Att terapisituationen kunde upplevas kreativ trots tystnad, eller att varken klienten eller 

terapeuten var speciellt aktiva under sessionen framgick i studien och kan kopplas med 

“slappheten”, som beskrevs av Boston Change Process Study Group, alltså något nytt 

som skapas i ett terapisammanhang där två personer interagerar i en avslappnad 

situation (BCPSG, 2005, s.701). 

 

Terapeutens erfarenhet, personlighet och komfortabilitet med sitt arbetssätt visade sig 

vara viktigt för skapandet av ett ömsesidigt lekutrymme. I studien redovisades detta som 

terapeutens kreativa redskap i syfte att lyfta fram betydelsen av terapeuten som en slags 

företrädande förälder. Detta för diskussionen åter till beskrivningen att den 

psykoterapeutiska relationen kan ses som en ömsesidig, men inte jämlik process mellan 

patient och psykoterapeut (Holmqvist, 2007). Det kreativa i att vara förälder kan anses 

innebära de egenskaper som togs upp av respondenterna; att ha tålamod och att vara 

lyhörd, vara uppmärksam på affekterna, att hitta ett eget sätt, vara personlig, visa 

intresse för och bjuda in patienten i samspelet.  

 

Att hålla i ramen i psykodynamisk psykoterapi visade sig uppskattas i studien som en 

viktig del av psykoterapeutens roll. Då ramen hölls, bereddes det plats för det lekfulla, 

vilket har beskrivits av Künstlicher i ”The psychoanalytic situation as a play situation”. 

(Künstlicher, 2009). 

 

Låsningarna i patientens kreativitet kunde bero på dissociativa tillstånd, där de kreativa 

inslagen uppfattades vara en representation av patientens lidande mer än stå för positiva 

tecken på inre kreativitet. Dessa tillstånd ansågs utgöra exempel på situationer där 

patienten behöver skyddas från att fantasin erövrar verkligheten. Detta stöds av 

Bonovitz studier kring hur dynamiken mellan fantasi och verklighet kan förstås 

(Bonovitz, 2004). 

 

Diskussion av metod: 

Kvalitativ deskriptiv forskningsmetod ansågs fungera väl för studiens syfte och 

frågeställning på grund av att den ger utrymme för att ny kunskap om ämnet kunde tas 

fram samt att egenskaper och komplexiteten i företeelsen kunde belysas som en helhet 

och inte från en kausalitets perspektiv. Utifrån att ”En kvalitativ metod är mer inriktad 

på att upptäcka nytt än att bekräfta tidigare resultat ”(Langemar, 2008. s.116). 

Metoden ansågs vara lämplig för att ge inblick i ett relativt avgränsat område, d.v.s. 

kreativitetsforskningen inom ramen för intersubjektivitet och relationell psykodynamisk 

psykoterapi. 

 

Metoden tillämpade sig väl för att närma sig frågeställningen ur ett hermeneutiskt samt 

fenomenologiskt perspektiv. Inom ramen för kvalitativ metod tas hänsyn till 

företeelsens föränderlighet och subjektivitet (Langemar, 2008), vilket förespråkade för 

dess användning i den aktuella studien. 

 

Författaren valde att förbereda en intervjuguide med semistrukturerade frågor för att 

rama in de specifika frågeställningarna kring ämnet. Intervjuguiden lämnades dock åt 

sidan ju längre intervjuerna pågick för att kunna öppna för respondenternas fria 

reflektioner kring deras upplevelser och erfarenheter om kreativitet i 

psykoterapisituationen. Syftet med anpassningen var att få till så innehållsrika och 
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intensiva intervjuer som möjligt samt att fokus på intervjuerna skulle vara i respektive 

respondenters egna upplevelser istället för att styras av färdiga frågor. Fördelen med 

arbetssättet, enligt författarens slutsats var att intervjumaterialet fick ett genuint och 

djupare innehåll, dock på bekostnad av att intervjuerna inte blev lika jämförelsebara, 

som de hade kunnat bli med mer strukturerade frågor. 

 

Därefter transkriberades och analyserades intervjumaterialet noga. Både manifesta och 

latenta information söktes för att komma fram till vad som beskrevs av respondenterna. 

Metodiskt var det sammanfattningsvis ett välfungerande sätt att komma åt de subtila 

upplevelserna, som respondenterna beskrev kring kreativa processer och hur de 

iscensätts i relationen.  

Även ett dataprogram användes för att söka upprepade meningar samt ord samt för att 

sammanställa en preliminär tematisering. Programmet användes som tillägg för att även 

testa dess möjligheter. I den slutgiltiga tematiska analysen uteslöts den på grund av att 

den inte tillförde något nytt i materialet.  

 

Intern validitet 

Enligt Langemar (2008) syftar validitet i kvalitativ metod till kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet, vilket är detsamma som undersökningars vetenskapliga värde (s.106). I 

följande text diskuteras hur författaren har resonerat under studiens gång hur dessa 

kvalitén kunde uppnås. 

 

Författarens ambition var att arbeta enligt den hermeneutiska cirkeln, d.v.s. enligt ett 

relativistiskt synsätt på det insamlade materialet, vilket innebär att all förståelse är 

relativt och att delarna och helheten i materialet påverkar varandra (Langemar, 2008). 

Efter att ha personligen transkriberat intervjuerna lyssnade författaren av materialet igen 

för att få djupare förståelse för materialet och även för att lättare förstå helheten. Det 

som beskrevs av respondenterna, kunde ju även förstås på olika sätt i förhållande till 

författarens val av följdfrågor och färgas av de subjektiva val under intervjuprocessen. 

Så kallad reflexiv validitet tillämpades för att nå ett förhållningssätt som möjliggjorde 

växelverkan, förändring och utveckling mellan förförståelse och data (Langemar, 2008). 

Något som kunde motverka det subjektiva perspektivet var att kritiskt granska de egna 

värderingarna under hela intervjuprocessen för att ge utrymme för växelverkan mellan 

författarens förförståelse i förhållande till respondenternas beskrivning av deras 

upplevelse av de kreativa inslagen i psykoterapirummet. 

 

Inledningsvis presenterades undersökningens tillämpningsområde noga för 

respondenterna, d.v.s. att intervjuerna rörde sig kring kreativitet inom ramen för 

psykodynamisk psykoterapi. Eftersom begreppet kreativitet kan anses vara en allmänt 

använt begrepp var så kallad begreppsvalidering extra viktigt. Samspelet mellan 

intervjuaren och informanten påverkar intervjumaterialet och allt som ingår i 

intervjuprocessen, struktur, intervjuteknik osv har betydelse för hur respondenterna 

återger sina upplevelser och därmed validiteten av resultatet (Seidman, 2006). Vad som 

kan anses vara kreativt undersöktes fortlöpande av författaren under pågående intervjuer 

i dialogen med respondenterna. Respondenterna fick frågor kring hur de uppfattade eller 

definierade begreppen som diskuterades. Emellanåt kunde själva intervjun iscensätta det 

som diskuterades mellan intervjuaren och informanten och användas för att exemplifiera 

respondenternas upplevelser. Exempelvis kom en av respondenterna fram till att 
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medvetenheten över att bli inspelad under intervjun kunde upplevas som blockerande 

och ett hinder för kreativiteten för stunden. 

 

En kvalitativ studie påverkas alltid till en viss del av forskarens eget perspektiv, vilket 

kan även ses som en fördel i en adekvat förståelse och presentation av deltagarnas 

erfarenheter (Elliott, R., 1999). Förförståelse, när den medvetandegörs och framställs 

explicit under hela forskningsprocessen, kan till slut vara till nytta i undvikandet av 

övergeneralisering samt tolkningar av nyanser (Langemar, 2008). Författarens eget 

intresse utifrån det konstnärliga perspektivet för kreativitet som fenomen kunde 

fördjupa intervjuprocessen men samtidigt försvåra gränsdragningen mellan det 

konstnärliga och psykoterapeutiska kreativiteten, vilket enligt författarens slutsats 

emellanåt kan anses vara hårfin. Författarens erfarenheter inom den konstnärliga 

kreativiteten explicit gjordes då det kändes relevant eller då respondenterna själva 

ställde frågan. Att ha med praktiska och teoretiska kunskaper kring den konstnärliga 

kreativiteten kunde emellanåt till och med underlätta gränsdragningen mellan 

kreativiteten i psykoterapeutisk mening och utifrån konstnärlig synvinkel. Författarens 

tidigare intresseområde har dessutom, även inom den konstnärliga disciplinen, rört sig 

kring psykologiska processer i försök att gestalta de så kallade omedvetna processerna 

bakom skapandet. Medvetenheten kring denna förförståelse i kombination med kunskap 

inom psykodynamisk psykoterapi har förhoppningsvis öppnat dörrar till att ny kunskap 

och nya perspektiv kan öppnas upp i forskning kring kreativitet. 

 

Förutom författarens eget intresse för kreativitet som fenomen, kan ett visst urval av 

respondenterna ha skett i samband med inbjudan till studien, d.v.s. att psykoterapeuter, 

som själva var intresserade av ämnet, ställde upp för studien. Trots detta faktum anser 

författaren att studien fyllde sitt syfte i att förklara och beskriva ett svårdefinierbart 

fenomen i psykoterapeutiskt arbete just genom det genuina intresset som respondenterna 

visade.  

 

Antalet respondenter begränsades till åtta. Utgångspunkten var att en studie med 

fenomenologisk intervju som metod med informanter med liknande förutsättningar kan 

ge styrka för studieresultat trots relativt få deltagare (Seidman, 2006). Deltagarna i 

studien var erfarna psykoterapeuter, verksamma i sitt yrke och hade erfarenheter av 

olika typer av klienter. Detta möjliggjorde att de kunde applicera och exemplifiera sina 

erfarenheter inom studiens frågeställningsområde. Efter de åtta genomförda och 

transkriberade intervjuerna fanns det tillräckligt material för att genomföra en kvalitativ 

analys. ”Efter att ha nått en mättnad i materialet, när det lustfyllda håller på att bytas ut 

till det mödosamma, kan det vara motiverat för en forskare att gå vidare till analysfasen 

(Seidman, 2006, s.56).”   

 

Författaren valde att använda sig av respondentvalidering för att ytterligare öka studiens 

validitet. Denna typ av validering handlar om att en tolkning återförs till de personer 

som studerats för att få deras bedömning av tolkningens rimlighet (Larsson, 2005). 

Validiteten i studien prövades efter att alla intervjuerna var klara genom att 

respondenterna fick ta del av de meningsbärande enheterna, som låg i grunden för själva 

tematiska analysen. I kombination med tematiseringen ombads respondenterna att läsa 

igenom sina respektive meningsbärande enheter och komma med synpunkter och tankar 

kring dessa. Syftet var att validera om teman överensstämde med respondenternas 
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uppfattning om intervjuinnehållet, inte enbart vad de hade sagt utan vad de hade menat. 

Sex av åtta respondenter svarade på förfrågan. Två av de som svarade hade synpunkter 

på själva meningarna, alla som svarade uppgav att de kände igen sig i sina uttalanden 

och tematiseringen. Förutom ovan erbjöds alla respondenter att ta del av hela 

resultatdelen innan publicering. Ingen av respondenterna bad om att få göra det utan 

valde att ta del av den färdiga uppsatsen utan några invändningar.   

 

Reliabilitet, d.v.s. tillförlitlighet handlar om att avgöra om mätinstrumentet är pålitlig. 

Enligt Langemar är det inte relevant att efterfråga reliabilitet på samma sätt i en 

kvalitativ intervjustudie som i kvantitativa ansatser. Krav på reliabilitet i samband med 

en kvalitativ intervju ses t.o.m. som en motsats till kraven för validitet resonerar 

Langemar och anser att god kvalitet i en kvalitativ intervju är det närmaste 

motsvarigheten till reliabiliteten i kvantitativa studier. Att för intervjuaren är det viktigt 

att få ”uttömmande, varierad och nyanserad information av god kvalitet om 

mångfacetterade och subjektiva ämnen”(Langemar, 2008, s.68).  

Extern validitet (generaliserbarhet) har inte av samma anledning berörts i den aktuella 

studien eftersom studiens syfte har varit att beskriva och fördjupa förståelsen av ett 

fenomen, inte att komma fram till generaliserbar fakta kring ämnet.  

Avslutande reflektioner  

Psykoterapeuten som en sekundär informationskälla om klientens kreativa uttryck 

visade sig vara ett perspektiv som både väckte nyfikenhet samt olika infall på ämnet. 

Under intervjuerna visade dessa infall och vidareresonemang leda till nya perspektiv 

som förde samtalen t.o.m. närmare till huvudämnet, som förutom kreativitet handlade 

om intersubjektivitet. Frågeställningen kring psykoterapeuternas upplevelser av 

klienternas kreativa uttryck handlade inte om hur det var utan vilket uttryck det fick i 

terapirummet, som psykoterapeuten förhoppningsvis kunde fånga i det intersubjektiva 

fältet inom ramen för den psykoterapeutiska relationen.  

 

Syftet med studien var med andra ord att belysa kreativitet utifrån ett intersubjektivt 

perspektiv. Utgångspunkten för författaren var att det uppstår något nytt när vi möts 

med varandra. Inspirationskällan för detta relationella perspektiv på kreativitet har varit 

Donnel Stern, som beskriver hur våra oformulerade självaspekter får sitt uttryck i det 

interpersonella skeendet genom iscensättning och att både psykoterapeuten och klienten 

är ömsesidigt delaktiga i det (Stern, D.B., 2010). Vidare beskrivs av honom att det 

kreativa, som uppstår, är otyglad, något som vi inte kan styra (Stern, D.B., 2013).  

 

Försök att undersöka de psykologiska processerna bakom kreativitet har gjorts utifrån 

inlärningspsykologi, kognitiv psykologi, psykopatologi, motivationsperspektiv, 

personlighetspsykologi, för att nämna några (Kaufman&Sternberg, 2010). Kreativitet är 

ett brett begrepp, som har belysts från olika perspektiv under flera decennier, kanske 

århundraden. Samtidigt verkar det som att forskningen, oavsett syfte och metod rör sig 

ständigt kring kreativitetsepicentrum, där det skapas något nytt, kreativt, och så 

småningom förhoppningsvis något integrativt. 
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Bilaga 1 

Stockholm 2013-xx-xx 

 

Hej, 

 

Jag heter Soila Kyppö och vidareutbildar mig till psykoterapeut vid 

Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen.  

Jag kontaktar dig för att fråga om du kan tänka dig att bidrag med dina 

erfarenheter som psykoterapeut i min studie i form av en intervju. 

Intervjun tar max 45 min och kan äga rum på en valfri plats som passar dig. 

 

Jag planerar att fördjupa mig i förståelsen av psykoterapeutens syn på 

förändringsprocessen i en psykodynamisk psykoterapi med fokus på patientens förmåga 

att få ökad tillit till egna inre resurser, kreativitet och fantasiförmågan och den 

psykoterapeutiska relationens betydelse för detta.  

 

Jag önskar komma i kontakt med psykoterapeuter med lång erfarenhet av att 

arbeta utifrån ett psykodynamiskt perspektiv i åtanke med patienter med måttlig 

depression eller depressivitet.  

 

Intervjun kommer att spelas in (röstinspelning) och jag kommer att göra en 

innehållsanalys av innehållet. Deltagandet i studien är konfidentiellt och 

frivilligt och du kan avbryta din medverkan i den när som helst. 

Intervjudata kommer att redovisas på gruppnivå. 

 

Din medverkan i denna studie har stor betydelse och jag hoppas att du 

tycker att det låter spännande och vill delta i studien. Hör av dig i så fall via mejl eller 

telefonledes. 

 

Mvh 

Soila Kyppö 

Tel. xxx 
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INTERVJUGUIDE 

 

 

Inledning:  

Jag kommer att ställa några frågor till dig för att vi lättare kan fokusera på ämnet i 

studien. Sedan kan du fritt utveckla tankar som väcks. Som jag kort förklarade i brevet, 

så vill jag undersöka dina erfarenheter som psykoterapeut i relation till patienten när det 

gäller patientens förmåga att ha tilltro till sina egna resurser. Vidare är jag intresserad av 

din upplevelse och erfarenheter av det psykoterapeutiska skeendet när det gäller en del 

av patientens förändringsprocess, som ibland iscensätts i terapin i mötet med patienten, 

nämligen kreativitet och fantasiförmåga.  Jag kommer att spela in samtalet för att kunna 

använda den på bästa sätt som arbetsmaterial i studien. Jag kommer sedan att skriva ut 

intervjun och se till att det inte går att identifiera dig eller någon som går hos dig (som 

tas upp som ett exempel). 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv som psykoterapeut.  

(demografiska data, ålder, hur länge arbetat som psykoterapeut) 

2. Dina erfarenheter av hur patientens tillit till sina egna inre resurser kommer 

upp i det terapeutiska arbetet? 

3. Vad betyder begreppet kreativitet för dig?  

4. Kan du berätta hur du förstår skeendet mellan dig och patienten i samtalen 

utifrån det relationella perspektivet.  

-vad innebär det för dig 

– kan du vidareutveckla det 

– vad innebär det för patienten 

– ge gärna exempel… 

5. Har du upplevt förändring i patientens tillit till sina egna inre resurser under 

terapins gång? 

6. Har du upplevt förändring i patientens kreativitet eller fantasiförmåga under 

terapins gång? 

– har du fått verifierat det av patienten i situationen eller kanske efteråt? Hur i 

så fall? 

– har du själv upplevt något speciellt i dessa situationer? 

– i fall du inte har gjort det, finns det något annat som du tycker utmärker dessa 

situationer? 

– ge gärna ett exempel… 

7. Kan du säga något om din egen roll i förändringen? 

– vad kan ha bidragit till förändringen? 

– kan du utveckla det 

– ge gärna exempel… 

8. Kan du beskriva hur du ser på relationens betydelse för patientens kreativa- och 

fantasiförmågan i en psykoterapeutisk relation? 

9. Något annat? 


