
 
 

 
 
 
 

Att bli varse det ordlösa 
 

Psykoterapeutstudenters upplevelse av momentet spädbarnsobservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Åsa Karlsson 
bodyjoy@home.se 
 
Handledare: 
Pia Risholm Mothander 
 
EXAMENSARBETE PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET, 2014 
 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



! "!

  
 
 
 
  
 

 
 

 
 

VARMT TACK! 
 
 

till er respondenter 

som trots egna vedermödor i er utbildning 

var villiga att dela mer er av era upplevelser 

och Pia Risholm Mothander 

som med osviklig uppmuntran varit 

ett stöd i ryggen genom processen, 

utan er hade denna studie 

inte kunnat bli till! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! #!

 Sammanfattning 
 Syftet med denna intervjustudie var att undersöka psykoterapeutstudenters 

upplevelse av hur momentet spädbarnsobservation påverkat dem i deras 
utveckling till psykoterapeut. Åtta studenter på SAPU som var i slutet av 
utbildningsmomentet intervjuades. En semistrukturerad intervjumall användes, 
intervjuerna transkriberades och texten analyserades med induktiv tematisk 
analys. Resultatet visar att studenterna upplever att momentet bidragit till en 
djupare förståelse och mottaglighet för icke verbal kommunikation och en 
finjustering av dem själva som terapeutiska instrument, genom ökad kontakt 
med egen sårbarhet och närvaro och lyhördhet för den egna kroppens signaler. 
Färdigheter som medvetandegjordes eller fördjupades var förmågan att 
härbärgera, att tona in på patienten och sätta sig in i dennes benägenhet, att 
vara känslomässigt nära patientens sårbarhet och reglera närhet-avstånd samt 
att följa upp missförstånd och brott i samspel på ett mer finjusterat sätt. 
Spädbarnsobservationerna bidrog även till en ökad förståelse för betydelsen av 
att ge patienten utrymme för fördjupad kontakt inåt, liksom frustrationens 
betydelse för utveckling. Handledningen i grupper bidrog till att studenterna 
kom varandra närmare som människor vilket påverkade gruppkänslan positivt. 
Studien indikerar att utbildningsmomentet spädbarnsobservation är ett viktigt 
och värdefullt praktiskt komplement på en avancerad psykoterapeututbildning 
som i hög grad bidrar till att medvetandegöra, fördjupa förståelsen för och 
finjustera många av de färdigheter som anses värdefulla hos en psykoterapeut. 

 
 

”Through being alive to the experience of infant observation 

 and to the everpresent whisperings of inner life,  

I have been able to unfetter feelings  

unconsciously fettered in infanccy.  

I have been able to release the energy and power  

that have hitherto been unavailable to me. 

 I am deeply indebted to the mother and baby  

who gave me the chance to reclaim  

this vital part of myself”. 

      
    (C. Bolton, 2007) 
 
 
Förord 
Jag som författat denna studie är sjukgymnast i grunden och har arbetat många år med 
psykosomatisk inriktning. På den grundläggande transpersonella psykoterapiutbildningen där 
jag sedan påbörjade utbildningen till psykoterapeut lade man stor vikt vid egen process och 
upplevelsebaserade moment som en viktig del av lärandet utöver kunskapen om 
psykodynamisk teori och metod. Många års erfarenhet av kropp-, dans- och rörelse som 
terapeutiska verktyg har hos mig bidragit till en allt mer integrerad förståelse för den 
förkroppsligade närvarons och det icke verbalas betydelse i psykoterapeutiskt arbete. 
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BAKGRUND 
Neurovetenskap  
Instinkten att knyta an till liksom att ta hand om andra, som vi har gemensamt med andra 
däggdjur, ger oss verktyg att känna och tänka oss in i våra patienters upplevelser. (Marks-
Tarlow, 2012). Allan Schore har bidragit i hög grad till förståelsen för hur relationen mellan 
spädbarn och vårdnadshavare har en direkt påverkan på hjärnans utveckling och hur senare 
interpersonella relationer organiseras. Det implicita processandet av den ickeverbala 
anknytningskommunikationen mellan spädbarn och vårdnadshavare beskrivs som en produkt 
av interaktionen mellan den högra hjärnhalvan hos båda. Om den vänstra hemisfären har att 
göra med ”vad” så kan den högra, med sitt sinne för sammanhang, de relationella aspekterna 
av upplevelser, känslor och nyanser i uttryck sägas ha att göra med ”hur” (Mc Gilchrist, 
2009).  
 
Såväl klinisk erfarenhet som neurovetenskap visar att människor behöver interpersonella 
relationer för sin överlevnad. Spegelneuron är specialiserade sensoriska och motoriska neuron 
som är kopplade till förmågan att subjektivt registrera andras handlingar och intentioner 
(Rustin, 2013). För att främja individens förmåga att interagera med och förstå andra har den 
mänskliga hjärnan utvecklat en mekanism som refereras till som ”delade nervbanor”( eng: 
”shared circuits”), som har att göra med förmågan att registrera och känna andras affekter. Vi 
förstår andras upplevelser genom att samma nervbanor aktiveras som används för att processa 
motsvarande upplevelse i oss själva (Adlolphs, 2003; Cacioppo, Visser et al., 2005). Vissa 
forskare går så långt som att säga att upplevelsen av självet och självmedvetenhet utvecklats 
för att bättre förstå andra (Hurley & Chater, 2005).  
 
Enligt Schore är terapeuten uppmärksam på vad patienten uttrycker explicit, verbalt i den 
psykoterapeutiska relationen, men lyssnar och interagerar också på en upplevelsenära, icke 
verbal, subjektiv nivå, som implicit processar emotionell information minut för minut 
(Schore,1999, 2001a, 2003b). Kunskapen om delade nervbanor kan ge förståelse för hur 
vårdnadshavaren härbärgerar och modifierar spädbarnets affektiva tillstånd och hur terapeuten 
har en liknande roll med patienten. Ett spädbarn som känner separationsångest organiserar sitt 
bio-behavioral state (biologiskt-beteende-tillstånd) för att trigga en respons hos 
vårdnadshavaren att trösta och lugna (Pally, 2010). Vårdnadshavaren/terapeuten känner och 
internaliserar spädbarnets/patientens affekter men identifierar dem som den andres. I och med 
att affekten upplevs som den andres, kan den uttryckas på ett modifierat sätt som gör det 
möjligt för barnet/patienten att reinternalisera den. På detta sätt påbörjas en process att reglera 
ner den affekt som spädbarnet/patienten annars inte skulle kunna smälta eller tolerera. Denna 
regleringsprocess kan på olika sätt hindras. Om den andres smärtsamma känsla upplevs som 
ens egen, kommer affekten att uttryckas med samma intensitet och istället förstärka ångesten 
hos barnet/patienten. En förälder som känner barnets ångest för starkt och blir lika ångestfylld 
själv kan inte hjälpa barnet att reglera ner eller hantera ångesten på ett fungerande sätt. En 
förälder som avfärdar barnets ångest för att undvika att få kontakt med den egna ångesten 
kommer inte heller att ha en affektreglerande funktion i relationen. Delade nervbanor spelar in 
i allt interpersonellt fungerande. Adlolphs et al menar att man kan uttrycka det som att själv 
och annan är olika sidor av samma mynt, baserat på aktuell neurobiologisk forskning 
(Adlolphs, 2003; Cacioppo, Visser et al., 2005). Kunskapen om delade nervbanor pekar mot 
att själv och annan existerar längs ett kontinuum mellan likhet och olikhet. Självet används 
mestadels för att förstå den andre, men för adaptivt fungerande krävs också att individen på 
ett flexibelt sätt kan skifta mellan att identifiera sig själv med den andre och att identifiera sig 
som separat och olik (Pally, 2010).  
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Aktuell neurovetenskap bekräftar vad vi intuitivt vetat, att vi besitter kapaciteten på en icke 
verbal nivå att känna hur andra känner. Vi kan subjektivt uppfatta andras beteende och 
intentioner och är kapabla att empatiskt kunna sätta oss in i en annan människas perspektiv. 
Vi kan känna andras smärta och glädje, ibland omedelbart och intensivt och på samma gång 
som vi kan känna in en annans upplevelse genom delade nervbanor kan vi också differentiera 
ut oss själva från den andra (Adlolphs, 2003; Cacioppo, Visser et al., 2005; Mc Gilchrist, 
Hurley & Chater, 2005; 2009; Pally, 2010; Marks-Tarlow, 2012; Rustin, 2013).  
Affekter kopplar ihop sinne (eng: mind) och kropp inom och mellan individer och organiserar 
perception, tanke, minne, fysiologi, beteende och social interaktion för att optimera 
förutsättningarna att hantera den situation som genererat den aktuella emotionella reaktionen.  
 
Kopplingen mellan neurovetenskap och psykoanalys är att båda ser omedvetna mekanismer 
som centrala. Ur neurovetenskaplig synpunkt processas emotioner utanför medvetandet, men 
inte i det dynamiska omedvetna som beskrivs i den klassiska psykoanalytiska teorin, utan ett 
biologiskt omedvetet som råder under neurofysiologiska lagar och begränsningar. Både inom 
psykoanalys och neurovetenskap anses de medvetna känslorna bara vara toppen av ett isberg 
(Pally, Olds, 2000). Listan kan göras lång över exempel på psykoanalytiska och 
psykodynamiska antaganden som överlappar och stämmer överens med förståelsen för delade 
nervbanor. Några exempel är begreppen konkordant och komplementät motöverföring 
(Racker, 1988), role-responsiveness (Sandler, 1976), antagandet att terapeutiska aspekter av 
behandlingen har mycket gemensamt med den djupa empatin i interaktionen mellan spädbarn 
och vårdnadshavare (Loewald, 1970), tonvikten på två-personsperspektivet och ömsesidig 
överföring (Fosshage, 1994), relationers intersubjektiva natur (Beebe, Knoblauch, & Rustin, 
2005), mentaliseringens betydelse för utveckling av självreglering och adaptivt socialt 
relaterade (Allen, Fonagy & Bateman, 2008), betydelsen av icke verbal kommunikation för 
att förstå sig själv och andra och överförings- motöverföringsrelationer (Jacobs, 1994; 
Kernberg, 2003), vikten av analytikerns förmåga att härbärgera patientens affekter (Bollas, 
1993; Kernberg, 1998; Winnicott, 1971) och hur analytikern använder sig själv för att förstå 
interaktionen med patienten (Jacobs, 1993). Rustin skriver: ”Från forskningen om 
spegelneuron och delade nervbanor har jag fått mycket större respekt för min ”intuition” och 
har kommit att acceptera intuitionen som en privilegierad aspekt av den terapeutiska 
relationen” (Rustin, 2013). 
 
Intersubjektivitet 
På senare år har forskning inom skilda områden, som neurovetenskap, affektteori, 
anknytningsteori och klinisk psykoterapi bidragit till vad vi idag vet om relationens betydelse 
för utveckling både för spädbarn och senare i livet. Ur den kunskap som denna forskning 
genererat har kärnan i den moderna intersubjektivitetsteorin vuxit fram; Att de grundläggande 
processer som motiverar och organiserar såväl tidig utveckling som psykoanalytisk process är 
rotade i interaktioner mellan två personer, där båda parter tillsammans skapar relationen. 
Överföring och motöverföring ses som fundamentalt och oupplösligt sammanflätade i den 
dyadiska terapeutiska relationen. För att kunna beskriva detta har nya begrepp vuxit fram, 
som ömsesidig interaktiv reglering och internaliserade representationer av att vara med andra. 
Tidig utveckling och vuxen psykoterapi ses som i hög grad jämförbara (Beebe, Knoblauch, 
Rustin & Sorter, 2005). 
  
Olika författare har tolkat innebörden av intersubjektivitet. Thomas Ogden (2001, 2004) 
beskriver det analytiska tredje; I det psykologiska fältet mellan terapeut och patient uppstår 
upplevelser och erfarenheter som varken härrör från terapeutens eller patientens personliga 
omedvetna, utan är något nytt som går bortom de enskilda personernas psyken. Denna 
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upplevelse mellan två individer utgör ett tredje perspektiv som är mer än kombinationen av 
dem båda och som båda bidrar till och individuellt influeras av i processen att forma sin egen 
upplevelse av den terapeutiska relationen. Han menar att det vare sig i relationen mellan 
vårdnadshavare och spädbarn eller mellan terapeut och patient, handlar om att ta reda på vad 
som härrör från vem i relationen. Han utgår från perspektivet att de båda är ömsesidigt 
beroende och att en viktig uppgift för terapeuten är att vara uppmärksam på nyanser och 
detaljer inom sessionen för att kunna uppfatta och använda sig av det till stor del omedvetna 
intersubjektiva fältet i den terapeutiska relationen. (Ogden, 2001, 2004).  
 
Daniel Stern (2005, 2010) har beskrivit intersubjektivitet som ett uttryck för ett gemensamt 
mentalt utrymme för ömsesidig eftertanke, eller som en gemensam, delad upplevelse som 
uppstår i mötet mellan två individer och innebär en ny erfarenhet för båda. Det som händer 
mellan terapeut och patient kan inte förklaras enbart i termer av överföring och 
motöverföring, utan måste ses ur det vidare perspektivet av intersubjektivt relaterande och 
innefatta vad som händer ”här och nu” i sessionen Han har definierat intersubjektivitet som 
”förmågan att dela, känna igen, förstå, känna empati för, känna, delta i, vara i samklang med 
och träda in i en annans levda subjektiva erfarenhet” (författarens översättning) (Stern, 2005, 
2010). Värdet av att uppnå denna koordination i samspelet har kommenterats av Beebe 
(2003), som menar att intersubjektivitet indikerar att båda parter uppfattar en pågående 
villighet (eller ovilja) att influeras, liksom en pågående upplevelse av att ha en påverkan på 
(eller oförmåga att påverka) den andre. Detta ömsesidiga utbyte främjar mentalisering enligt 
Allen, Fonagy & Bateman (2008), både i relationen mellan barn och vårdnadshavare och i den 
terapeutiska relationen. Vårdnadshavaren/terapeuten förmår spegla spädbarnets/patientens 
känslomässiga uttryck på ett sätt som representerar dess emotionella tillstånd. Denna process 
gör det möjligt för barnet/patieneten att utveckla själv-representationer av emotionella 
tillstånd som gynnar reglering av och uttryck för känslor (Allen, Fonagy & Bateman, 2008) 
 
Begreppet ”intoning” (eng; Attunement) beskrivs i såväl anknytnings- och neurobiologisk 
littertur. Att vara intonad handlar om att uppfatta, tolka och besvara vad den andre signalerar, 
både explicit och implicit, så att denne känner sig känd, förstådd och i kontakt (Siegel, 1999, 
2007; Stern, 1985). Siegel menar att intoning är avgörande för att människor ska känna sig 
levande, förstådda och fridfulla i relationer (Siegel, 2007). Noah et al beskriver interpersonell 
intoning som en kontakt där den ena känner av den andres sinne och denna person ”känner sig 
känd”. I psykoterapi är denna process beroende av terapeutens mottaglighet för vad patienten 
signalerar, både explicit och implicit, inklusive ickeverbala signaler som ögonkontakt, 
röstkvalité, ansiktsuttryck och kroppshållning. Intoning handlar inte bara om att uppfatta 
signaler, utan om att verkligen känna något av den andres benägenhet (Noah, Manber, 
Shapiro & Constantino 2010). 
 
Många av de författare som influerats av spädbarnsforskning anser att det är på en ickeverbal, 
försymbolisk, implicit nivå av ömsesidigt interaktivt reglerande som de mest grundläggande 
aspekterna av patientens psykiska struktur avspeglas och att dessa nivåer ofta fallit till föga 
inom psykoanalytiskt tänkande till förmån för de verbala, symboliska, explicita 
upplevelsenivåerna. Beebe et al (2005) poängterar att det finns viktiga skillnader i hur olika 
teoretiker tolkar teorin om intersubjektivitet och att även framstående teoretiker som 
Theodore Jacobs, Darlene Ehrenberg och Thomas Ogden, som alla har en psykoanalytisk 
ingång till intersubjektivitetsteorin, har förlitat sig på den symboliska, verbalt konstruerade 
upplevelsen och inte tagit i beaktande den grundläggande ickeverbala, implicita nivån där 
processer av ömsesidig reglering pågår minut för minut (Beebe, Knoblauch, Rustin & Sorter, 
2005). 
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Kroppens betydelse i psykoterapi 
Descartes dualistiska syn på kropp och psyke är inte längre gångbart. Numera är det allmänt 
accepterat att kropp och psyke (eng. body/mind) fungerar som en odelbar helhet. (Bloom, 
2009) Regina Pally refererar det engelska begreppet ”mind” till reflektionsprocessen eller att 
vara medvetet medveten (aware of one’s awareness) (Pally, 2010). Det är genom 
varseblivandet i kroppen som vi kan bli medvetet medvetna om, eller få tillgång till förmågan 
att reflektera över vårt mentala eller affektiva tillstånd.  
Begreppet ”kroppslig motöverföring” har använts för att referera till terapeutens medvetenhet 
om den egna kroppen; sensationer, bilder, impulser, känslor och fantasier som bidrar med 
förståelse för patientens process och det intersubjektiva fältet (Orbach & Caroll, 2006). Flera 
författare menar att terapeutens kroppsmedvetenhet är en grundläggande förutsättning för att 
på ett finstämt sätt kunna följa upp den kroppsliga motöverföringen och översätta de 
kroppsliga erfarenheterna till relevanta insikter (Forester, 2000 s.73; Soth, 2002). Inom 
dans/rörelseterapi ses terapeutens kropp som en mottagare som tonar in på det undermedvetna 
hos båda deltagarna i processen och blir till en länk mellan det som går att sätta ord på och 
den ordlösa kommunikationen (Bloom, 2006; Forester, 2000).  
Shaw beskriver kroppen som själva grunden för mänsklig subjektivitet och psykoterapi som 
en förkroppsligad process. Han menar att psykoterapeuten i sina kroppsliga upplevelser har 
kunskap att hämta om det terapeutiska mötet som bidrar starkt till processen och att det är en 
viktig, men inte nödvändigtvis lätt uppgift för terapeuten att uppmärksamma sina kroppsliga 
bidrag i den terapeutiska situationen (Shaw, 2004). 
 
Katya Bloom beskriver hur förkroppsligad uppmärksamhet (eng:”embodied attentiveness”) 
erbjuder ett sätt att lyssna in den icke verbala nivån av kommunikationen, genom förmågan 
att uppfatta inifrån sin egen organism, det vill säga att uppmärksamma kroppens inre rörelse 
och sensationer då man tar emot och filtrerar yttre upplevelser (2009). 
!
Spädbarnsobservation  
Esther Bick (1901-1983) var en läkare och psykoanalytiker, född av judiska föräldrar i Polen. 
Hon arbetade tillsammans med Charlotte Buhler i Wien med experimentella observationer av 
unga tvillingar. Där lades grunden för hennes senare bidrag till psykoanalysen. Metoden för 
objektiva observationer av spädbarn vidareutvecklades till att även inbegripa barnets 
subjektiva och emotionella omgivning och observatörens upplevelse. Hon kom till London 
1938 och började studera för Melanie Klein. Under andra världskriget gick hon i analys hos 
Michael Balint och senare påbörjade hon en andra analys hos Melanie Klein. 1948 blev hon 
inbjuden av John Bowlby att ge form åt spädbarnsobservation som en disciplin och ett centralt 
träningsmoment för barnpsykoterapeuter vid Tavistock Kliniken i London. Hon fortsatte att 
förfina sin metod och på 60-talet introducerade hon spädbarnsobservation som en del av den 
psykoanalytiska utbildningen. Hennes introduktion av spädbarnsobservationer i barnets 
familjemiljö har bidragit till etablerandet av en tradition som syftar till att så detaljerat som 
möjligt få tillägna sig och erfara själva interaktionen mellan mor och barn och grundar sig på 
uppmärksam observation och beskrivning snarare än ideologi och teori. (Harris, 1983) 
Metoden för spädbarnsobservationer såsom Bick har formulerat och förfinat den har 
beskrivits detaljerat av många författare. (Exempelvis, Bick,1964; Haag, 2002; Harris 
Williams, 1987; Miller, 1999, 2002; Reid, 1997; Rustin, 1989, Rustin, 1991). I stora drag 
består den av tre delar: Att observera ett spädbarn i hemmet en timme/vecka, regelbundet på 
en förutbestämd tid under en period på 1-2 år. Under den timmen är instruktionen att 
intervenera så lite som möjligt och förhålla sig vare sig för engagerat eller för distanserat. Den 
som observerar strävar efter att vara uppmärksam på sitt eget inre för att registrera inte bara 
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vad som utspelar sig framför ögonen utan även vilken påverkan detta har på observatörens 
egna känslor. Vad är det för rytm, ton och temperatur på de interaktioner som sker i familjen 
som observeras? Vad väcker det i observatörens inre? Såväl yttre som inre skeenden 
observeras. Andra delen av processen är att så detaljerat som möjligt skriva ner upplevelsen 
av observationen direkt efteråt, både spädbarnets agerande och interagerande med sin 
omgivning minut-för minut och vad som väckts i observatörens eget inre.  
Den tredje delen av processen innebär att läsa upp och prata om upplevelserna i små 
handledningsgrupper. Syftet med dessa grupper är att ge utrymme för att reflektera omkring 
och smälta upplevelserna under observationerna. (Waddell, 2013). 
 
Spädbarnsobservationsmomentet på  
Stockholms Akademiska Psykoterapeututbildning (SAPU) 
I spädbarnsobservationsmomentet på SAPU ingår enligt kursbeskrivningen att studenten 
observerar ett barn på presymbolisk nivå och utforskar hur hon/han kan besvara frågor som: 
”Hur reagerar studenten själv i mötet med ett barn som utvecklingsmässigt befinner sig på 
presymbolisk nivå?” Och ”Hur kan svar och reflektioner överföras till det egna arbetet som 
psykoterapeut, speciellt på icke-verbal nivå?” Studenten ska hitta ett barn utanför sin privata 
och personliga krets, som vid det första besöket är minst fyra och högst tolv månader gammalt 
och bedöms ha en trygg anknytning. Observationerna sker sammanlagt fem gånger, med 
ungefär en månads mellanrum och pågår en timme varje gång. Efter varje observationstillfälle 
förs anteckningar över: ”Vad som observerats hos barnet, dess intention och kommunikation, 
så beskrivande och utan tolkning som möjligt”, ”Egna reflektioner och tankar” samt ”De 
känslor och tankar som väcks under observationen, liksom över sig själv som människa och 
som psykoterapeut”. Handledning i seminariegrupper sker vid tre tillfällen; efter det andra, 
fjärde och sista observationstillfället. Därefter skrivs ett PM och kursen avslutas med ett 
summerande seminarium.  
 
Momentet spädbarnsobservation såsom det utförs på SAPU syftar till att terapeutstudenterna 
ska utveckla sin affektmedvetenhet, självreglering och interaktiv reglering av känslor, kunna 
uppfatta hur anknytningen påverkar relationen och bli mer lyhörda för alliansbrott och 
reparation (Safran & Muran, 2000) samt bli mer medvetna om egna behov i relation till 
patienten. Det är ett upplevelsebaserat moment för att studenterna ska få träna den egna 
intersubjektiva förmågan att kommunicera ickeverbalt och delta i affektreglerande samspel. 
Terapeuten finns där, utan att styra, ta hand om eller hjälpa om barnet inte tar initiativ till 
kontakt och terapeuten behöver svara an på detta. (Medbo & Sundgren, 2012).  
 
Forskning om spädbarnsobservationers påverkan på observatören 
Flera författare har skrivit om spädbarnsobservationer och den påverkan de har på den som 
observerar. Bloom har beskrivit den aktivt receptiva hållning som observatören intar; en tyst 
och stilla närvaro som inte griper in eller tar initiativ, men som känner in sin egen fysiska och 
emotionella upplevelse under observationen. Observatörens roll är att bara vara där som 
människa, utan den professionella kostymen, utan prestation, i strävan att sätta sig in i och 
försöka förstå en annan människas upplevelse, genom att bevittna och vara närvarande till den 
resonans det väcker i djupet av sitt eget inre och i den egna kroppen. Hon menar att detta 
tillstånd av aktiv receptivitet är något som går att kultivera och utveckla genom att göra sig 
medveten om sin egna fysiska varelse. Hon tänker sig att det i själva verket är detta som 
menas med reverie eller fritt flytande uppmärksamhet som beskrivits av Bion och Freud och 
att det är det Ogden refererar till när han beskriver terapeutens mottaglighet för att känna 
visceralt (”in a visceral way”), de levande ögonblicken i en session; Att höra ett ord eller en 
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fras som återkommer i ett nytt ljus, på ett intressant eller oväntat sätt, att uppmärksamma vad 
patienten förmedlar med sin blick i väntrummet, känna mysteriet bakom meddelandet på 
telefonsvararen och ”uppleva kroppsligen hur en stunds tystnad under timmen känns som att 
ligga i sängen med den man älskat i många år men som nu känns främmande” (Ogden, 2001; 
Sternberg, 2005). Verktyget för psykobiologisk intoning är terapeutens kropp (Shore, 2000). 
Kroppsmedvetenhet stödjer upplevelsen av hållanden inom den tredimensionella materiella 
formen, vilket kan bidra med ett inre utrymme för terapeuten att ta sina egna känslor och 
reaktioner i beaktande och att absorbera de projektioner som ofrånkomligen uppstår. 
Förkroppsligad uppmärksamhet kan göra det möjligt att känna vad som är egna tidigt 
grundade mönster och lättare differentiera ut egen primitiv ångest från det spädbarn och den 
vårdnadshavare som observeras (Bloom, 2009). 
 
Vi har alla varit spädbarn. Tidiga kroppsminnen med spår av upplevelser av den utsatthet det 
innebär, existerar under ytan hos alla människor. Om observatören är mottaglig för den 
känslomässiga intensiteten i spädbarnsobservationen, kan de känslor som väcks i barnet då 
det konfronteras med otillräcklighet väcka observatörens egna råa, ordlösa upplevelser som 
spädbarn till medvetande; som intensiva känslor av frustration, ilska och ursinne över att inte 
få det, det önskar och behöver (Bolton, Griffiths, Stone & Thomson Salo, 2007). 
 
Att processa den känslomässiga påverkan spädbarnsobservationen har och att öppna upp för 
ett associativt tänkande som inkluderar den egna subjektiva erfarenheten bidrar till 
observatörens självkännedom. Man får möta den egna historian, både hur man själv hade det 
som barn och eventuellt hur man varit som förälder åt egna barn, vilket kan innebära en tids 
självrannsakan innan man försonats med dessa egna sår. Att möta sig själv på dessa nivåer i 
sitt inre ökar observatörens känslomässiga mottaglighet och bidrar till en ökad förståelse för 
kopplingen mellan den egna känslomässiga resonansen och barnets känslomässiga 
benägenhet. Snarare än att lära sig en professionell teknik, handlar spädbarnsobservationer 
om att personen formas genom djup förändring i sina grundantaganden och sätt att vara. 
Människor som går igenom denna form av träning jämför det ofta med en analys, inte för att 
metoderna är jämförbara utan på grund av den djupa påverkan det har på hela den psykiska 
organisationen (Prat, 2013). 
 
Psykoterapeuten använder sig själv som främsta arbetsredskap. Kontakt med och kännedom 
om egna känslor, medvetenhet om egen sårbarhet liksom kontinuerlig självreflektion är 
nödvändiga förutsättningar för professionalitet, liksom medvetenhet om egna kroppsliga 
signaler och reaktioner. Av dessa skäl är det viktigt att terapeuter görs medvetna om det 
intersubjektiva fältet som utspelar sig bortom orden, inte bara för att förstå patienten och sig 
själv, utan även för att få tillgång till och utveckla den egna förmågan till närvaro och 
lyhördhet för det som ligger implicit i kommunikationen. 
 
Syfte 
Syftet med denna intervjustudie är att undersöka psykoterapeutstudenters upplevelse av 
spädbarnsobservationsmomentets påverkan på dem i deras utveckling till psykoterapeut. 
 
Frågeställning 
På vilket sätt upplever studenter på SAPU att utbildningsmomentet spädbarnsobservation 
påverkar dem i deras utveckling till psykoterapeut?  
 
 
 



! **!

METOD 
Psykoterapeutstudenter på SAPU i slutskedet av utbildningsmomentet spädbarnsobservation 
intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervju. Denna följde en intervjuguide med 
identifierade frågeområden som tillät öppna följdfrågor (bilaga 1). Datamaterialet 
analyserades kvalitativt, för att kunna fånga upp studenternas subjektiva upplevelser.  
 
Undersökningsdeltagare 
Valet av deltagare skedde genom tillgänglighetsurval. Studierektorn på Stockholms 
Akademiska Psykoterapeut Utbildning (SAPU) kontaktades via mail den 19/9-2013 och 
ombads vidarebefordra förfrågan om deltagande i studien till de studenter som då var mitt i, 
eller hade avslutat utbildningsmomentet spädbarnsobservation i den form som nu tillämpas på 
SAPU (bilaga 2). Sammanlagt 40 elever tillfrågades varav 33 kvinnor och 7 män mellan 31 
och 60 år gamla (medelålder ca 45 år).  Den 7/10 i samband med undervisning påminde en av 
handledarna för utbildningsmomentet sina studenter om vikten av att delta. Den 21/10-2013 
kontaktas de fyra som dittills tackat ja till att medverka via mail, med förfrågan om de kunde 
tänka sig att vidarebefordra en påminnelse till sina kurskamrater, vilket de gjorde.   
Sammanlagt åtta studenter tackade ja till att medverka. Samtliga gick femte terminen på 
utbildningen och var vid tiden för datainsamlingen i slutet av utbildningsmomentet 
spädbarnsobservation. Deltagarna var kvinnor i åldern 45-55 år. Alla utom en hade 1-3 egna 
barn. En hade kandidatexamen i psykologi, en var psykolog, fyra var socionomer och två 
sjukgymnaster i sin grundutbildning. Samtliga var verksamma på olika 
öppenvårdsmottagningar för somatisk, social eller psykiatrisk problematik. Gruppen var 
således homogen men ändå relativt representativ för utbildningsgruppen på SAPU.  
 
Etiska aspekter 
Etiska rådets standardprocedur gällande samtycke, konfidentialitet, nyttjande och information 
följdes (Langemar, 2008). Alla tillfrågade informerades skriftligen via mail om syftet och 
planen för studien, att enskilda personer inte skulle kunna identifieras i det slutliga resultatet 
och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de skulle vilja (bilaga 2). Deltagandet var 
frivilligt. De tillfrågade stod inte i någon form av beroendeförhållande till författaren. All data 
behandlades konfidentiellt, materialet avkodades för att deltagarna inte skulle kunna 
identifieras och ljudupptagningar kommer att förstöras efter det att examensarbetet godkänts.  
 
Datainsamling 
Intervjuerna utfördes mellan den 2/10 och 20/12-2013, i miljöer som i mesta möjliga mån 
skulle ge en lugn ram runt samtalet. Merparten gjordes på de mottagningar där studenterna 
var kliniskt verksamma. En intervju gjordes på författarens mottagning, en på ett café och en 
på ett hotellrum i Stockholm enligt respondenternas önskemål. Intervjuerna tog mellan 30-50 
min. En semistrukturerad intervjumall användes med den övergripande frågeställningen ”Har 
momentet spädbarnsobservation påverkat dig i din roll som terapeut?” och nio relativt öppna 
följdfrågor (bilaga). Intentionen med intervjuerna var att respondenternas egna upplevelser 
skulle få uttryckas så fritt som möjligt inom ramarna för frågeställningen och intervjuguiden 
användes för att stimulera till vidare association och fördjupning av samtalet (Langemar, 
2008). Ljudupptagningar gjordes digitalt. 
 
Databearbetning 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och texten analyserades utifrån Hayes 
(2000) med induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). Den transkriberade texten lästes 
igenom ett par gånger i sin helhet och all text som inte hade att göra med frågeställningen 
sorterades bort. Därefter lästes texten igenom flera gånger och nyckelbegrepp och noteringar 



! *"!

gjordes i marginalen. Med hjälp av färgmarkeringar i datorn kondenserades texten till 
meningsbärande enheter. Hela texten gicks igenom flera gånger tills allt material som 
bedömdes vara väsentligt sorterats in under någon kategori. Analysen gjordes vågrätt och 
resulterade i nio kategorier, som representerar innehållet i intervjumaterialet. Till viss del 
motsvarar kategorierna frågeställningarna i intervjumallen, men eftersom samtalen under 
intervjuerna var relativt öppna och ämnena för de olika frågorna är överlappande och flyter in 
i varandra, utkristalliserade sig under analysprocessen nya formuleringar och även kategorier 
som inte fanns representerade i de ursprungliga frågorna.  
 
Resultatredovisning 
Kategorierna redovisas först var för sig och illustreras med kursiverade citat som valts ut från 
intervjumaterialet. Därefter presenteras en sammanfattning av resultatet i löpande text. På 
förekommande fall har dialektala uttryck och uppenbart talspråk tagits bort i citaten. 
 
 
RESULTAT 
Att se ett spädbarn och få syn på sig själv - Kontakt med egen sårbarhet  
Respondenterna beskrev i intervjuerna hur spädbarnsobservationerna bidragit till att de kom i 
kontakt med sin egen sårbarhet.  
  
 ”…när jag tittar på det (kärleksfulla samspelet) så blir jag väldigt upplyft och 
 glad då liksom och lite hänförd… det smittar ju, och sen så finns där nåt sting 
 av saknad utifrån min personliga erfarenhet, att nämen det där hade nog inte 
 jag... Och lite sorg… Men så lämnade jag det och så överväldigades jag igen av 
 det här fina som jag är med om.” 

 
”…. Jag är ju ganska klar över min egen sårbarhet utifrån min gamla 
anknytningsstil och hur den har…reparerats i vuxen ålder men ibland så klingar 
den där till på olika sätt… när nånting händer i rummet som får tag i patientens 
olika anknytningsmönster… och då kan jag känna…det där vet jag eller det där 
är inget farligt…jag känner mig liksom trygg i min otrygghet… Jag känner igen 
det och jag blev påmind om det, för det blir så otroligt naket och skyddslöst med 
det lilla barnet när man är där…Och det är inte alltid man får tag i det så 
tydligt som det blev i spädbarnsobservationen” 

 
”…plötsligt så avfyrade hon ett leende…det var helt fantastiskt alltså…det gick 
rakt in i mig i alla fall på något väldigt knepigt sätt…jag blev förälskad eller 
vad man ska säga…det var fantastiskt ... jag var liksom… på lite små moln på 
något sätt kände jag mig …och efter en stund så ... Jag dippade rejält och… jag 
mådde riktigt dåligt … både att jag tänkte… på mig själv och hur det hade varit 
för mig och … hur det hade varit för mina barn… en ny runda med att 
utvärdera… om man själv hade varit good enough eller...”  
 

Härbärgerandeförmåga – Att stanna med en känsla utan att göra något  
Beskrivningar av hur de i spädbarnsobservationerna tränats i sin härbärgerandeförmåga 
framkom. Respondenterna beskriver hur de fått en ökad medvetenhet om, och förmåga att 
reflektera omkring känslor och impulser som väcks i dem själva, vilket i förlängningen 
innebär en ökad förmåga att vara närvarande med patienter så att det som är där kan utforskas 
tillsammans. Den ökande härbärgerandeförmågan beskrevs på olika sätt. En respondent 
beskrev det som att hon blivit bättre på att vara i det osäkra. 
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”… jag kände ju hur jag skulle vilja agera och gripa in och främst det här med 
att jag skulle vilja ha mer. Jag skulle vilja ha mer kommunikation med barnet. 
… jag ville ha mer av det som var för mamma… jag tyckte ändå att jag kunde 
sätta gränser för mig själv men känslorna var svåra att stå emot så…det här får 
jag jobba med lite grann att stå ut med att inte agera och att våga vara i 
känslan och att… låta kommunikationen … turordningen bli god så att inte 
jag… blir för engagerad och tar för mycket plats och går för fort fram….” 

 
”Jag kunde ju ha lust att gå därifrån ibland och speciellt då i dom situationerna 
när jag blev medveten om att, oj nu vill jag gå. Nu är det nog nånting som pågår 
här. Vad är det som händer? Och det var då som jag också blev medveten om 
att… det gör faktiskt ont… det gör ont i mitt mellangärde och… ååå vad är det 
som händer här?” 

 
”Jag vet inte vad som händer med mig, jag vet inte vad som händer med 
patienten… eller med barnet, men det är okej… och jag kan ställa frågor som 
jag inte vet vad jag ska få för svar på.” 

 
Att vara känslomässigt nära - Reglera avstånd 
Det framkom i intervjuerna att förmågan att vara känslomässigt nära patienters sårbarhet och 
utsatthet ökat eller fördjupats av spädbarnsobservationerna. Respondenterna beskrev en 
fördjupad medvetenhet om regleringen av närhet – avstånd.  
 

”För henne (patienten) så var det svårt att vara kvar... att va i det 
överhuvudtaget… men jag hjälpte henne…att stanna kvar i det… genom att, … 
putta tillbaka på nåt sätt… och fråga om det var ok och så där och det krävs ju 
då att jag också pallar med att vara i den känslan, även om hon försöker sticka 
iväg så hänger inte jag med utan… jag drar tillbaka, men hur är det nu? Hur 
känns det? Hur är det i dig och hur är det att vara ledsen och vad är det du 
lägger märke till i dig själv?… det är så betydelsefullt att bara kunna vara där 
utan att göra så mycket. Ja… absolut att det ökar.” 

 
”…om jag går på för mycket eller för lite eller om jag kan tona in, alltså det har 
nog skapat större osäkerhet hos mig i kontakten än vad jag känt tidigare… 
Frågar jag för mycket eller... Kunde jag reglera henne tillräckligt nu innan hon 
gick härifrån… blev det bra för henne? … utvärderar mig själv eller tänker på 
mitt agerande mer än tidigare. Jag har blivit mer sårbar och att jag förstår 
vidden och vikten av intoningen och mötet ännu mer...” 

 
”Jag har blivit mer uppmärksam på ögonkontakt. För hon (barnet) har ju hela 
tiden stämt av. Och så gör hon saker och så kollar hon; Där är du och där är du 
och där är hunden… och sen så går hon ner igen såhär (tittar ner). Och jag har 
märkt på vissa patienter att jag också varit lite försiktig ibland om jag märker 
att de vänder sig inåt och ska försöka hitta affekter eller jobba på sig själv, då 
kan jag ibland liksom vika ner (blicken) för att låta dem landa själv… där har 
jag fått påminna mig själv att inte bli för försiktig… att han (patienten) behöver 
anknytningen för att våga känna på det. Så… jag har påverkats utifrån blick… 
har märkt de sista gångerna när jag inte har gjort det utan bara går där (stadig 
ögonkontakt), så blir han lugnare.”  
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Att uppmärksamma kroppens signaler – Närvaro 
Det framkom beskrivningar i intervjuerna av hur spädbarnsobservationerna bidragit till en 
större medvetenhet om och ökad uppmärksamhet på kroppens signaler.  

 
”blir mer varse … förnimmelser … som jag själv har nu och det tycker jag inte 
att jag hade på samma sätt tidigare… Det här med att stanna upp i en känsla av 
sårbarhet, att det också sätter sig i kroppen…jag får börja där helt enkelt på det 
som dyker upp… att det gör ont någonstans eller känns nånstans eller… så får 
jag börja den resan… själv.” 

 
” … förnimmelser som jag får i min kropp kan ha en innebörd och… det är 
viktigt att uppmärksamma. Och ibland förstår man och ibland förstår man inte, 
men att oavsett så kan det vara viktigt… att vara öppen för det.… under 
spädbarnsobservationen t ex så fick jag ont i mellangärdet vid flera tillfällen … 
så småningom… kunde jag förstå lite mera vad det där handlade om, men inte 
på en gång… låta det få va på det sättet, att bara uppmärksamma vad som 
händer, observera det i mig själv och att låta det få utvecklas… jag tycker att 
jag börjat lägga ännu större vikt vid (det) efter momentet även om det fanns som 
en medvetenhet redan innan… det har…blivit viktigare… fått en större 
betydelse.”  

 
”I den första observationen var jag väldigt spänd… jag kom på mig själv att jag 
nästan hade ont…i kinden för att jag log så mycket hela tiden och så fick jag 
hela tiden lust att prata ... så det är vad som väcks när jag är tyst och när jag 
känner obehag och ångest i samtal med en vuxen patient... De här impulserna 
att säga nåt, reglera nåt lite för snabbt... istället va idet… jag har blivit tryggare 
i det faktiskt, det känner jag… att jag orkar och står ut med att va kvar i det 
längre … under ett patientsamtal … när jag märker att det bli mycket prat och 
uppe i huvet och tanken så kan jag liksom leta in själv och känna efter var är 
jag nu? Hur känns det i min mage här... hm” 

 
Kroppen som resonanslåda - Affektintoning  
Flera av respondenterna beskrev hur spädbarnsobservationerna gav möjlighet att fokusera 
förhållandevis ostört på sin egen kropp, vilket bidragit till ytterligare medvetenhet om 
kroppens betydelse för affektintoning och för att kunna differentiera egna känslor från 
patientens i den terapeutiska situationen.  
 

”Min egen kropp… alltså jag skulle inte säga att det var alldeles nytt för mig i 
spädbarnsobservationen, för det är det ju inte, men eftersom det ändå fanns 
mycket utrymme och plats för att vara i min egen kropp uppkopplad på nåt sätt 
ihop med det här barnet, så var ju det hur häftigt som helst… att sitta och känna 
in hela ens känslospel, hela ens reaktioner inne i kroppen, varenda liten liksom 
tarm och andetag eller vad det nu är för nånting… eftersom det fanns… ju inget 
annat att vara i, så var det ju jättehäftigt och ganska meditativt.” 

 
”… jag tycker att jag har otrolig nytta av att… känna in… som nu när jag har 
varit i avslutningsprocess… med en klient… känna in min klump av att det 
känns ledsamt att avsluta och kunna spegla och liksom dela det och det har 
hjälpt att fördjupa och liksom jobba med det, för klienten.” 
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”Vissa känslor, som det här med sårbarheten och vilja rädda och skydda och så 
där, det känns på ett visst sätt i min kropp och när jag känner det så behöver jag 
inte bli så himla osäker på om det är patientens eller mina upplevelser. Men om 
jag känner en ny upplevelse i min kropp tillsammans med en patient, då kan jag 
ibland fråga och säga du, jag känner… eller, hur är det i din kropp? Och 
patienten säger jo jag känner det är ett stort hårt tryck här, ja jag fattar för jag 
tycker också att jag känner det. Så kan man kommunicera kring det.” 
 

Att sätta sig in i den andres benägenhet  
Observationerna var en inbjudan till att utforska:  

”Hur är det att vara barn… att kommunicera? Också att tona in, för då händer 
det nånting i min egen kropp… Få tag på din egen sårbarhet, din egen 
upplevelse i din egen kropp och då behöver man ju tona in på barnet.” 

 
I intervjuerna framkommer beskrivningar av hur man i spädbarnsobservationerna väldigt 
starkt kunde leva sig in i barnets upplevelse och känna i sin egen kropp hur det var att vara 
barnet i den situationen. 
 

”… så såg jag hur han kommunicerar… då fick jag nästan nån…känsla av att 
jag var han, liksom inuti honom… både när han var stillsam och låg och tittade 
och vid ett annat tillfälle när det hade varit lite rörigt så var det som att både 
han och jag behövde vila… det var en väldigt märklig känsla… att man ändå 
kunde öppna så pass mycket och då är jag … en ganska rationell person…” 

 
”Han hade en…liten bitring som han bet på…och jag… kände sån lust att 
stoppa… bitringen i munnen på mig själv och jag kunde känna, jag behövde inte 
göra det, men jag kunde bara känna hur jag bet i den där och hur härligt det 
var!” 

 
”Jag var ju med i hela kroppen ... ibland så krävdes ju hela kroppen när 
bebisen… skulle vända sig… det var ju ett väldigt arbetande till att börja med 
och en oerhörd glädje… när man kom runt… man var ju med i hela kroppen i 
det… så jag tycker att man tona in väldigt mycket då” 

 
Missförstånd, brott och reparation i samspel  
De spädbarn som observerades beskrevs som trygga och samspelet med föräldrarna som till 
övervägande del gott. Då respondenterna tillfrågades om missförstånd, brott och reparation 
hade de inte så många exempel på upplevelser av det i observationerna, men de beskrev att 
den ökade medvetenheten om icke-verbala nivåer i samspel bidragit till en större lyhördhet 
för att fånga upp signaler på missförstånd och brott i arbetet som terapeut på ett mer 
finjusterat och lite mjukare sätt. Beskrivningar framkom av hur de som relationella terapeuter 
hela tiden stämmer av i samspelet med patienter och på så sätt fångar upp rupturer och hur de 
använder sin mänsklighet. Att använda sig av self-disclosure som relationell terapeut beskrevs 
som något naturligt. Associationer till separationer i terapier och hur det i sig innebär 
återkommande brott och reparationer framkom. En respondent beskrev hur hon upplevde att 
mamman reparerade för snabbt. 
  
 ”… ljuvligt att se det här samspelet som var som en dans, där det blev… små, 
 små ruptures… som reparerades… det var väldigt läkande för mig att se och va 
 i det och få va så nära det.”…”… jag använder min mänsklighet (som 
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 terapeut)… jag gör fel och sen så fångar jag in hur det blev… det gör jag ju 
 hela tiden, stämmer av; När jag säger såhär vad väcker det i dig?… och då 
 fångar man ju in det som kanske blir klantigt uttryckt eller… på en gång… så att 
 det känns som en naturlig grej.” 
 

”… brott är ju oundvikligt för barn, det tänkte jag en del på när det här lilla 
barnet nu ska vänjas ifrån sin mamma… det oundvikliga i att det måste bli så 
men hur otroligt viktigt det är att ha en känsla för hur mycket som är okej från 
mammans sida,… hur lång tid är okej att vara borta… innan bandet bryts på 
nåt vis… det där kan man stretcha då men det är väldigt, väldigt viktigt att det 
inte blir för mycket, så att mamman kan återkomma och trygga och att det blir 
en erfarenhet för barnet och det …är väldigt mycket i terapin också…!Men att 
barnet måste liksom frustreras också för att få den erfarenheten.” 

 
”Rupture and repair…alltså… det fanns kanske många tillfällen, men då var det 
ju alltid att det reparerades för snabbt. Då fick det ju inte bli en rupture 
riktigt… av mamman då… jag kände mig jätteirriterad på det måste jag säga. 
Alltså JAG kände mig…, jag kände åt det lilla barnet, att låt mig få va, lämna 
mig ifred… lite… uppäten…då när mamman gjorde sådär mycket.” 

 
Betydelsen av utrymme och frustration för att hitta egen kraft 
Respondenterna beskrev hur de utifrån spädbarnsobservationerna fått en större medvetenhet 
om betydelsen av att ge patienten utrymme för såväl fördjupad kontakt inåt som för att få tag i 
sin egen växtkraft och förmåga. Beskrivningar av hur observationerna bidragit till ökad 
förståelse för frustrationens betydelse för utveckling framkom under intervjuerna 
!

”… vad man behöver för att växa. Att man behöver få pröva… man behöver få 
misslyckas… behöver få tystnad… det här barnet hade ju världens bästa 
uppväxtmöjligheter men ibland kunde jag uppleva att föräldrar går in och 
pratar för mycket och stör…. kunde känna igen mig själv som mamma, att man 
vill ju så väl hela tiden… att det sällan blir utrymme… att det finns en risk om 
man pratar för mycket att det inte blir tyst och tystnaden tror jag är viktig i en 
terapi, så man får hinna… sjunka ner…du vet hon kunde sitta så här jättelänge 
och titta och så emellanåt så kunde hon…ja mamma och pappa är där och så… 
väldigt fokuserad… och då måste det va… tyst och det…behövs i terapirummet 
att inte vara på hela tiden… att ge utrymme för att sjunka ner.”  

 
”… när det kom… känslor hos barnet av frustration, missnöje och sånt där så 
kunde jag känna wow vad härligt! vilken kraft! det där gillar jag… att se... Men 
kopplat till terapisituationen… så har jag mycket svårare att ta till mig den… 
men jag skulle verkligen vilja ha kvar den där…wow, vad häftigt! Här kan vi 
frustreras, här kan vi vara missnöjda! ... ja, nånstans så vill jag nog ställa till 
rätta lite för snabbt.”  

 
”… inte göra på en gång, eller lika mycket … utan det är ju nån sorts växtkraft i 
patienten som man kan vattna lite på, men man behöver inte göra så himla 
mycket… man kan bara trygga det på nåt vis. 
 

 
 



! *'!

Gruppens betydelse – Att mötas som människor 
Handledningen i grupper beskrevs som en viktig och berikande del av momentet som gav 
möjlighet att ta del av varandras upplevelser och processer och som påverkade gruppkänslan i 
klassen på ett positivt sätt. De processer som satts igång kunde få ett utrymme, vilket också 
fick effekten att deltagarna kom varandra närmare och kunde mötas som människor. Åsikten 
att det hade varit bra om utbildningsmomentet kommit tidigare under utbildningen och getts 
mer tid framkom. 
 

”… vi är också människor med egna svårigheter, tillkortakommande och… du 
får ett helt annat ljus… på oss som terapeuter och människor… jag tycker ju att 
det påverkar klimatet på nåt sätt. Jag skulle önska nästan att någonting som 
hade gjort det här med oss litegrann i alla fall, hade kommit tidigare.”  

 
”Just det här att man har den här gruppen och att man träffas ett antal gånger 
med samma människor och med en lärare, det gav ett tillfälle att verkligen 
fokusera på sig själv som terapeut och terapeutrollen, som jag hade önskat 
fanns mer i utbildningen, men det här var i alla fall ett sånt tillfälle. Att det 
blir… mycket mer personligt och djupgående och det blev som en väldigt god 
stämning i gruppen… det kändes som att vi kom nära varandra och att det var 
viktigt… det gav mycket… förståelse för dom andras processer också... Det var 
väldigt givande att höra dom andras olika berättelser och funderingar och 
upplevelser. Det var minst lika viktigt att faktiskt få den delen.” 

 
”… den andra delen har ju varit gruppen… handledningsgruppen som också är 
ett ställe där man ska förhålla sig och det har ju blivit ganska nakna 
beskrivningar som vi är väldigt olika bekväma i, så det har ju varit en annan del 
av det som har varit lärorik tycker jag… jag tycker att det är bra att testa sig i 
grupp. Också att se olikheterna… det är ju inte bara ens eget barn man får 
följa… jag tänker att det för in nån… mjukhet i rummet.” 

 
Resultatsammanfattning 
Respondenterna beskrev att de berörts personligen av spädbarnsobservationerna och gav 
uttryck för det positiva i att få observera ett tryggt barn och ett gott samspel. Förutom känslor 
som tacksamhet, glädje, hänförelse, värme och kärlek beskrev de att det kunde väcka upp 
egen smärta. Kontakt med egna anknytningsmönster eller grundläggande reaktionsmönster 
beskrevs, liksom erfarenheter av smärtsamma upplevelser från den egna barndomen eller av 
att vara förälder till egna barn och kanske själv ha brustit i lyhördhet för dem. Beskrivningar 
framkom av hur barnet och det goda samspelet berörde och inspirerade. Ytterligare 
bearbetning av den egna historian blev möjlig.  
 
Att se den naturliga utvecklingen hos ett barn som får vara ifred att i sin egen takt utforska 
världen och som har en trygg hamn att återkomma till hos sina föräldrar gav även perspektiv 
på det patientklientel som respondenterna vanligtvis träffade. De beskrev en fördjupad 
förståelse för deras sårbarhet och utsatthet. En respondent beskrev hur hon genom den 
närmare kontakten med känslor av utsatthet och sårbarhet insåg hur betydelsefull man som 
terapeut kan bli för sin patient och vikten av att vörda det. En annan reflektion var att även 
hos den mest utsatte patienten finns överlevnadsresurser och sunda krafter som man kunnat få 
syn på genom observationerna.  
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Det framkom beskrivningar av hur den process som det innebar att bearbeta det egna 
materialet kunde vara tuff, men samtidigt beskrevs kontakt med egen sårbarhet som något 
positivt, som en styrka i terapeutrollen och något som går att använda sig av i patientarbetet. 
Det beskrevs som bidragande till förmågan att vara närvarande med patienters sårbara känslor 
och att kunna differentiera ut egna känslor från patientens. Att ha kännedom om egen 
sårbarhet och kunna skilja egna känslor från patientens upplevdes fungera som ett skydd som 
bidrar till att kunna spara på energi och till större medvetenhet om egna behov.  
 
Beskrivningar framkom av att väldigt starkt kunna leva sig in i barnets upplevelse i 
spädbarnsobservationerna och känna i sin egen kropp hur det var att vara barnet. Att vara 
uppmärksam på kroppens signaler beskrevs som bidragande till en ökad förmåga att vara 
närvarande och intonad på patienten, vilket gör att det känslomässiga arbetet med patienter 
kan fördjupas. En ökad medvetenhet om och förmåga att reglera det känslomässiga avståndet 
i relationen till patienter beskrevs, liksom förmågan att vänta in, lita till patientens egen 
förmåga, härbärgera lite till och inte följa impulser att göra något så snabbt.  
 
I handledningsgrupperna fanns utrymme för djupare reflektion och bearbetning. Det gavs 
uttryck för önskemål om mer tid för detta. Handledningen i grupp gjorde att respondenterna 
fick tillgång till varandras upplevelser och processer och kom närmare varandra som 
människor. Spädbarnsobservationsmomentet beskrevs av respondenterna ha bidragit till en 
ökad medvetenhet om egna styrkor och svagheter som terapeut. 
 
 
DISKUSSION 
Resultatdiskussion  
Spädbarnet lever enligt Tortora (2013) i ett förkroppsligat tillstånd där tankar, sensationer och 
känslor är ett. Kropp, sinne (mind) och affekter är alla aspekter av självet som succesivt blir 
mer medvetandegjorda under utvecklingen. Det ordlösa förkroppsligade erfarandet spelar en 
nyckelroll i utvecklingen av tidiga anknytningsrelationer. Den ordlösa konversationen mellan 
spädbarnet och vårdnadshavare är multisensorisk, handlingsbaserad, förnimbar och 
känslomättad och uppstår ofta omedvetet. Den finns i ton, rytm och uttryckskvaliteter som 
upplevs och är kännbara på djupet i kroppen, snarare än explicit förstådda (Tortora, 2013). 
Pally (2001) menar att språket skapar en klyvning mellan det som sägs och det som känns, 
mellan den självupplevelse som går att sätta ord på och själva upplevelsen. Hon ger uttryck 
för något av det omedelbara och experimentella i den interaktion som uppstår utanför verbal 
medveten förståelse. Pally rekommenderar att terapeuter utvecklar sin medvetenhet om icke 
verbal kommunikation i terapeutiska situationer och gör skillnad på språk och ickeverbala 
signaler. Abstrakt resonerande och självreflektion är värdefullt, men det upplevande självets 
ickeverbala natur underlättar empatiskt utbyte, känslomässig uttrycksfulhet och fysiologisk 
och affektiv självreglering. Denna process är ordlös (Pally, 2001). Att få observera ett 
spädbarn och hur det kommunicerar och samtidigt vara uppmärksam på egna känslor, 
impulser, reaktioner och kroppsliga sensationer innebär ett tillfälle att få träna på förmågan att 
uppfatta icke verbal kommunikation. Kroppen är den behållare eller inramning som gör det 
möjligt att varsebli affekter, det är i kroppen som affekterna kan upplevas och 
medvetandegöras. Affekterna kopplar ihop sinne (eng: mind) och kropp inom och mellan 
individer (Pally & Olds, 2000). Att vara medvetet uppmärksam på och närvarande i sin egen 
kropp är starkt bidragande till förmågan att vara intonad och i kontakt både inåt, med sig själv 
och med patienten i den terapeutiska situationen. 
Spädbarnsobservationer innebär även att konfronteras med sig själv på ett väldigt direkt sätt. 
Bolton et al (2007) diskuterar observatörens egna känslor i spädbarnsobservationer. 
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Observatören känner med (eng: resonate with) barnets känslor av hjälplöshet och sårbarhet. 
Det är troligt att egna tidiga upplevelser rörs upp och de känslor det väcker blir tillgängliga. 
En av de färdigheter observatören får träna sig i är att härbärgera starka känslor utan att 
intervenera. För många innebär den passiva rollen både en ansträngning och en uppenbarelse, 
särskilt om man i sitt grundyrke tränats att ”göra”. Det kan upplevas svårt att bara vara där 
men också tacksamt att lära sig att bevittna hur barnet växer genom utvecklingsprocessen 
(Bolton et al, 2007). 
 
De spädbarn som respondenterna i denna studie observerat hade en huvudsakligen trygg 
anknytning till sina föräldrar. Papou!ek har analyserat videoinspelningar på mikronivå, för att 
detaljstudera nyckelelementen i hur spädbarn lär sig att relatera i samspel med sina föräldrar. 
De såg att föräldrars intuitiva samspelskompetens i trygga dyader, har att göra med förmågan 
att finjustera det ickeverbala kvalitativa samspelet genom att dämpa eller förstärka, variera 
och förenkla den egna ickeverbala kommunikationsstilen för att matcha spädbarnets olika 
kapacitet för självreglering och relatera på multisensorisk, motorisk och proprioceptiv nivå. 
(Papou!ek 2007; Papou!ek & Papou!ek 1987). Jaffe & Beebe har i sin forskning kommit fram 
till slutsatsen att för att vara ”good-enough” (Winnicott, 1967), räcker det inte med att det 
ömsesidiga samspelet är koordinerat. Graden och intensiteten av koordinationen är också 
viktig. För mycket eller för lite koordination är inte ”good-enough”. De bästa 
förutsättningarna för att kunna skapa stabila och hjälpsamma inre representationer är när det 
finns en flexibilitet i de ömsesidiga regleringsmönsterna. En vårdnadshavare som är ”good-
enough” tillåter spädbarnet att vidmakthålla sin egen självreglering, samtidigt som en optimal 
kontakt med den trygga anknytningspersonen upprätthålls. På så sätt finns utrymme för 
spädbarnets rudimentära autonomi att utvecklas (Jaffe et al. 2001). Siegel har beskrivit hur en 
empatisk psykoterapeut är lyhörd för när intensiteten i den empatiska kontakten behöver 
minskas, för att tillåta patienten eget utrymme. Han menar att intima relationer alternerar 
mellan tillstånd av engagerad närhet och distanserad autonomi (Siegel, 1999, 2007).  
I denna studie framkom beskrivningar av hur respondenterna genom 
spädbarnsobservationerna på olika sätt fått en djupare förståelse för vikten av att ge patienter 
utrymme, tillåta tystnad och härbärgera sina impulser att agera i terapin. Ett exempel som 
framkom var hur det upplevdes som påträngande i observationerna när mamman var för 
snabb i sin önskan att minska frustration och obehag hos barnet. Observatören upplevde starkt 
i sin egen kropp hur det störde det utforskande som barnet var involverat i med sig själv. 
Denna upplevelse ledde till ett djupare reflekterande över vikten av att frustreras i lagom dos 
inom ramarna för en trygg anknytning och hur det innebär en möjlighet att få kontakt med sin 
egen växtkraft och känsla av bemästrande.  
 
De starka upplevelserna som beskrivs, av att i sin egen kropp uppleva hur barnet upplevde det 
i sin kropp, går att förklara genom kunskapen om delade nervbanor. Gallese (2009) har 
beskrivit att det sker genom simulerad kroppslig resonans som förmedlas genom en 
funktionell mekanism som han benämner som förkroppsligad simulering (eng: ”embodied 
simulation”). Observatören kan sätta sig in i barnets upplevelse genom förkroppsligad 
simulering som skapar ett delat kroppstillstånd (eng: ”body-state”) (Gallese 2009). 
 
Att möta spädbarn för oss närmare något ursprungligt och essentiellt i oss själva. Ett varande 
före och bortom orden som, om vi kan vara i kontakt med det i djupet av vårt eget inre och 
bottna där, bidrar till förmågan att vara närvarande i mötet med de aspekter av patienten som 
inte går att formulera i ord. Bloom (2009) menar att vår ursprungliga sinnliga och affektiva 
mänskliga natur, som spädbarnets upplevelse speglar, faller ofrånkomligen till föga när den 
verbala kommunikationen får företrädesrätt. Spädbarnsobservationer erbjuder en möjlighet att 



! "+!

bevittna och uppleva hur sensomotoriska och mentala upplevelsevärldar samexisterar. Om 
man tar i beaktande att ickeverbal kroppslig kommunikation utgör grunden för vårt tänkande, 
kan spädbarnsobservationer vara av enormt värde utifrån insikten att de två världarna kan 
informera varandra, långt efter spädbarnsperioden (Bloom 2009). 
 
En psykoterapeut behöver vara villig att se sig själv för att vara öppen i mötet med patienten, 
med ödmjukhet kunna se sitt bidrag till relationen och ha utrymme för patientens svåra 
upplevelser och smärtsamma känslor utan att behöva distansera sig och försvara sin egen 
sårbarhet och känslor av otillräcklighet och maktlöshet. Det terapeuten inte kan vara i kontakt 
med i sig själv blir en begränsning för vad patienten kan närma sig inom ramarna för den 
terapeutiska relationen. En psykoterapeut i vardande behöver utöver fördjupad teoretisk 
förståelse, upplevelsebaserad erfarenhet för att få tillgång till de psykoterapeutiska verktyg 
som hänger nära samman med den egna subjektiviteten och personligheten. För att kunna 
vandra tryggt i det inre landskapet och det intersubjektiva fältet i relationen med patienter 
behöver terapeuten känna sig hemma i sitt eget inre och lika lite som kartor kan ersätta det 
verkliga landskapet, kan teorier ersätta den egna upplevelsen.  
 
Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen är en avancerad teoretisk utbildning. 
Det moment som varje psykoterapeututbildning innefattar, som syftar till att ge studenten 
praktisk erfarenhet är förutom egen terapi det handledda patientarbetet. Det finns en risk för 
att klyftan mellan det professionella och personliga jaget växer hos studenterna, genom att 
yrkesjaget förkovras med teoretisk kunskap medan själva förmågan att bottna i den egna 
historian och odla förmågan att vara närvarande i den egna kroppen och den egna sårbarheten 
kommer i skymundan. Egen terapi och handledning syftar till att motverka detta, men terapin 
är en privat angelägenhet och i handledningen är ett visst mått av prestation svårt att komma 
ifrån. Deltagarna i denna studie beskriver att spädbarnsobservationsmomentet bidragit till att 
studenterna kommit varandra närmare och blivit synliga för varandra som människor, vilket i 
sin tur varit positivt för gruppkänslan. 
 
Metoddiskussion 
Intervjuerna var semistrukturerade. Dialogisk validering skedde fortlöpande under 
intervjuerna, så att jag kände mig säker på att jag förstod vad det var informanterna uttryckte. 
Eventuellt hade intervjuerna kunnat fördjupas om intervjumallen modifierats under processen, 
så att frågorna mer riktat in sig på upplevelser av hur de påverkades av utbildningsmomentet. 
Eftersom de flesta intervjuerna gjordes innan respondenterna slutfört sin utbildning, var de 
mer eller mindre mitt i den process utbildningsmomentet innebär och hade ännu inte så 
mycket exempel på hur utbildningsmomentet bidragit till deras arbete som terapeuter. Å andra 
sidan var kopplingen till terapeutarbetet väsentlig för frågeställningen och viktigt att få med. I 
och med att respondenterna hade starka upplevelser från observationerna nära tillgängliga, 
kunde de ge levande beskrivningar av dessa, vilket var en fördel.  
Kvalitativ analysmetod lämpade sig väl för denna studie, eftersom syftet var att undersöka 
studenternas upplevelser av hur de påverkats av spädbarnsobservationerna.  
 
Validitet 
Det hade varit intressant med ett bredare urval, men utbildningen vid SAPU är krävande och 
de som slutfört utbildningen är upptagna av sina yrkesarbeten. De som var villiga att delta var 
samtliga i slutskedet av utbildningsmomentet vid tidpunkten för intervjuerna och hade således 
inte någon längre erfarenhet av hur observationerna påverkat dem i rollen som 
psykoterapeuter, vilket begränsar möjligheterna att dra slutsatser om 
spädbarnsobservationernas påverkan på terapeutrollen på längre sikt. Å andra sidan hade de 
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upplevelserna av spädbarnsobservationerna nära tillgängliga i sitt medvetande, vilket också 
kan vara en fördel. Med tiden kan det vara svårare att härleda en viss förmåga till just 
spädbarnsobservationerna.  
Tillgänglighetsurvalet kan innebära att de som var villiga att ställa upp också var de som 
upplevde spädbarnsobservationsmomentet positivt. Att författarens förförståelse påverkat 
studien till viss del är oundvikligt. I den här studien kan det ha varit till fördel, för möjligheten 
att förstå och presentera deltagarnas upplevelser på ett adekvat sätt. Författarens förförståelse 
har medvetet tagits i beaktande genom hela processen, vilket enligt Langemar (2008) kan vara 
till nytta i slutändan, då det bidrar till att övergeneraliseringar kan undvikas och nyanser i 
materialet uppfattas (Langemar, 2008). Författaren övervägde att låta respondenterna ta del av 
resultatet, för att de skulle kunna bedöma om de kände igen sig, men bedömde att det inte 
behövdes, då de tolkningar som gjorts ligger nära det ursprungliga materialet. En av 
handledarna för utbildningsmomentet på SAPU ombads att granska resultatet för att bedöma 
dess relevans och giltighet. Hon ansåg att det resultatet beskriver stämmer väl överens med 
lärargruppens erfarenhet av och förståelse för momentets syfte och resultat. 
 
 
KONKLUSION 
Psykoterapeutstudenterna upplevde att momentet spädbarnsobservation berört dem djupt både 
personligen och som terapeuter. Det har inneburit en uppskattad process som bidragit till ökad 
självkännedom genom kontakt med egen sårbarhet och möjlighet för integrering i 
handledningsgrupperna. Det har bidragit till en djupare förståelse för icke verbal 
kommunikation och en finjustering av dem själva som terapeutiska instrument. Dessutom har 
momentet bidragit till att de kommit varandra närmare som människor i gruppen. Det skulle 
vara värdefullt att studera hur psykoterapeuter med några års yrkeserfarenhet ser på 
momentets betydelse, gärna med en större grupp deltagare, både män och kvinnor i varierande 
åldrar och från olika utbildningar med spädbarnsobservationer. Det vore intressant att se om 
alla utbildningar har lika positiva resultat. Denna studie indikerar att utbildningsmomentet 
spädbarnsobservation är ett viktigt och värdefullt praktiskt komplement på en avancerad 
psykoterapeututbildning som i hög grad bidrar till att medvetandegöra, fördjupa förståelsen 
för och finjustera många av de färdigheter som anses värdefulla hos en psykoterapeut. 
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Bilaga 1. 
 
 
 
Intervjumall 
 
Kön: 
Barn: (egna el andra nära/ålder?) 
Grundyrke: 
Verksamhet: (barn/vuxna/öppen/slutenvård/skola/soc/missbruk…) 
 
 
Övergripande frågeställning:  
Hur upplever du att momentet spädbarnsobservation påverkat dig i din roll som terapeut?  
 
Fördjupande frågor: 
Hur upplever du att du har påverkats av att bevittna relation och samspel mellan ett spädbarn 
och dess vårdnadshavare…  
 
* Har din egen mottaglighet för icke verbala nivåer i behandlingsarbetet påverkats?  
 
* Har din förmåga att tona in på patienten/sätta dig in i dennes belägenhet påverkats?  
Ge exempel? 
 
* Då du observerade barnet i relation med vårdnadshavaren hade du ju inte mandat att göra 
något, då impulser att göra något eller fly eventuellt uppstod. Har det påverkat din 
medvetenhet om din egen härbärgerande förmåga som terapeut? Ge exempel.  
 
* Har momentet påverkat din förståelse och lyhördhet för missförstånd, brott och reparationer 
i samspel? Ge exempel? 
 
* Upplever du att din förmåga att stanna kvar i en känsla med patienten utan att göra något 
med den påverkats? Ge exempel?  
 
* Har din förmåga att vara känslomässigt nära patienters sårbarhet/utsatthet påverkats? 
Ge exempel? 
 
* Har det påverkat din upplevelse av/medvetenhet om den egna kroppen som redskap i den 
terapeutiska situationen? Exempel? 
 
* Har momentet bidragit till att du blivit medveten om egna svagheter/styrkor i rollen som 
terapeut? 
 
* Är det något du vill tillägga, angående spädbarnsobservationernas påverkan på din roll som 
psykoterapeut? 
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Bilaga 2. 
 
 
 
 
 
             2013-09-19 
 
 
Hej! 
 
Jag går femte terminen på Psykoterapeutprogrammet vid Stockholms Universitet och hör av 
mig till dig för att du går eller har gått på Psykoterapeututbildningen på SAPU och har 
genomfört utbildningsmomentet Spädbarnsobservation. Eftersom spädbarnsobservation är ett 
kostsamt och ibland ifrågasatt moment i en psykoterapeututbildning vill jag gärna förmedla 
hur psykoterapeutstudenter upplever att det bidragit till deras utveckling. 
Pia Risholm Mothander är handledare för mitt examensarbete och jag planerar att göra en 
intervjustudie med den övergripande frågeställningen: ”Hur upplever du att momentet 
spädbarnsobservation påverkat dig i din roll som terapeut?” Det skulle vara väldigt 
värdefullt för mig om jag kan få intervjua dig i detta syfte. Svaren kommer att redovisas på ett 
sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras och du kan alltid avbryta intervjun om du 
skulle vilja. Intervjun beräknas ta ca en timme och jag kan komma till en av dig vald plats 
eller så ses vi på min mottagning på Kungsholmen. Om du bor långt ifrån Stockholm kan vi 
göra intervjun på telefon. 
Kontakta mig via mail om du kan tänka dig att delta, så kan vi komma överens om tid och 
plats. 
 
 
Med vänlig hälsning:  
Åsa Karlsson  
bodyjoy@home.se 
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