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DEN TERAPEUTISKA RELATIONEN  

- en fenomenologisk studie 

 

Veronica Brunér och Miriam Heller-Sahlgren 

 

Intresset för den terapeutiska relationen har varit stort ända sedan 

psykoanalysen utvecklades och har ökat under de senaste decennierna. 

Begreppet diskuteras fortfarande inom psykoanalytisk teoribildning 

och har även blivit ett viktigt område för den akademiska 

psykoterapiforskningen. En forskningstradition som syftar till att 

förstå olika psykologiska begrepp är fenomenologin. Syftet med 

denna studie är att förstå begreppet terapeutisk relation som 

psykologiskt fenomen. Psykodynamiska psykoterapeuters upplevelse 

av den terapeutiska relationen förmedlad genom en intervju 

analyserades med hjälp av fenomenologisk metod. Av studien framgår 

att den terapeutiska relationen är ett komplext och svårfångat fenomen 

som endast delvis går att uttrycka verbalt. Både en kroppslig och en 

verbal dimension framträder som del av fenomenets generella struktur 

vilket i diskussionsdelen kopplas till fenomenologiska teorier om både 

kroppens och språkets betydelse för medvetandet.  

 

Begreppen som används inom psykodynamisk terapi idag för att beskriva vad som sker 

i den terapeutiska relationen har sitt ursprung i psykoanalysen och Sigmund Freuds 

teorier. Freud var den första som intresserade sig för den terapeutiska relationen utifrån 

ett kliniskt perspektiv. Efterföljare till Freud utvecklade begrepp som överföring, 

motöverföring och fann även nya begrepp som allians för att beskriva det komplexa 

samspelet mellan patient och analytiker. Genom åren har diskussioner förändrat 

betydelsen och förståelsen av begreppen och deras innebörd och hur de kan förstås är 

fortfarande något som diskuteras och utvecklas inom psykoanalytisk och 

psykodynamisk teori. De ursprungliga begreppen har även utvecklats utanför själva den 

psykoanalytiska teoribildningen. Psykoanalysen kom att kritiseras i den akademiska 

världen för att inte kunna lägga fram vetenskapliga bevis för att den är en effektiv 

behandlingsmetod. För att legitimera sig som vetenskap måste psykologin kunna visa, 

och ge evidens för att den verkligen fungerar (Eysenck, 1952). Detta kan ses som en del 

av utvecklingen av en ny typ av psykoterapiforskning som utgår från en medicinsk 

forskningsmodell för att jämföra olika behandlingsmetoder (Bachelor & Horvath, 

1999). Här beskrivs översiktligt hur de ursprungliga psykoanalytiska begreppen kom att 

inlemmas som en del av den akademiska psykoterapiforskningen genom att de 

operationaliserades och därmed skapade möjligheten att studera den terapeutiska 

relationen kvantitativt. I kontrast till den akademiska psykoterapiforskningen som utgår 

från den medicinska modellen står forskning som utgår från den subjektiva upplevelsen 

för att förstå ett begrepp som fenomen. Detta är en del av den fenomenologiska och 

hermeneutiska vetenskapen. Psykoanalysen innehåller till viss del båda 

vetenskapsidealen och dess påverkan är därmed stor inom flera olika 

forskningsdiscipliner. Nedan följer en kortare redogörelse för den bakomliggande 

historiken över begrepp som är viktiga för att förstå den terapeutiska relationen och för 

hur de formats av olika vetenskapliga perspektiv. En översikt över den fenomenologiska 
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filosofin ges även samt en beskrivning av dess relevans för studiet av den terapeutiska 

relationen. 

 

Överföring, motöverföring och allians; historisk översikt 

Freud beskrev relationen mellan analytiker och patient med vad han kallade överföring. 

I efterskriften till fallbeskrivningen ”Brottstycke ur en hysterieanalys” definierade han 

denna som patientens delvis omedvetna fantasier som väcks i relationen till 

psykoanalytikern, men som från början varit riktade mot en annan person från 

patientens förflutna och i analysen förs över på analytikern. Freud såg det som sker som 

ett motstånd mot förändring hos patienten, som måste tolkas av analytikern för att det 

inte ska bli ett hinder för behandlingen (Freud, 2006). I artikeln ”Om överföringens 

dynamik” utvecklade han idén om överföringen som en del av patientens neuros. 

Tolkningen av överföringen är tekniken för att medvetandegöra denna och därmed bidra 

till en ökad realitetsanpassning hos patienten (Freud, 2008). Teorin om överföring 

innebar att relationen mellan analytiker och analysand kunde delas upp i två delar; en 

del bestående av överföringen och en annan av relationen till en medveten och 

realitetsanpassad del av patientens jag. I texten ”Den psykoanalytiska terapins 

framtidsutsikter” skrev Freud även om motöverföring hos analytikern vilken han 

definierade som analytikerns svar på patientens överföring och ett uttryck för egna 

olösta konflikter hos analytikern (Freud, 2008). 

 

Utvecklingen av överföringsbegreppet innebar att psykoanalysen fick en modell för att 

beskriva vad som sker i relationen mellan analytiker och patient under en analys. 

Richard Sterba (1994) utvecklade Freuds teorier om hur en uppdelning av jaget under 

en analys möjliggör förändring trots motståndet i form av överföring. En del av jaget 

(den del av psyket vars uppgift det är att hantera impulser från detet och överjaget, 

enligt Freuds strukturella modell (Safran, 2012)) är låst av överföringsneurosen men när 

analytikern riktar sig mot jaget med tolkningen av överföringen, sker en uppdelning av 

jaget i den del som riktar sig mot verkligheten, som tar emot sinnesintryck och ser till 

realitetsanspassningen, och den del som är låst av överföringen. Sterba hänvisade till 

Freud som menade att jaget måste kunna behandla sig själv som objekt för att 

självreflektion och analys ska vara möjlig. Sterba menade att detta sker i analysen när 

analytikern talar till patienten om ett ”vi”, riktar sig med tolkningar till patienten som 

identifierar sig med analytikern vilket skapar en allians mellan analytikern och delar av 

jaget. I slutet av sin artikel om jagets uppdelning skriver Sterba att tolkningarna gör att 

analysanden måste ”stå till svars inför sig själv” vilket är talets funktion (i analysen talar 

subjektet till sig själv). Omedvetet material får genom analysen en mening som kan 

uttryckas i ord, vilket gör att subjektet ansvarar för sig själv (Sterba, 1994).   

 

I artikeln ”On countertransference” beskrev Paula Heimann motöverföringen som en 

del av överföringen från patienten snarare än som ett resultat av analytikerns egna olösta 

konflikter. Motöverföringen, menade Heimann kan inte ses som något som endast rör 

analytikerns person utan är istället ett svar på patientens överföring och därmed något 

som bär på information om patienten (Heimann, 1950). Skiftningen i fokus till att se 

relationen mellan patient och analytiker som något som skapas tillsammans var även en 

vidareutveckling av Melanie Kleins idéer. Hon använde i sin beskrivning av 

spädbarnets utveckling begreppet projektiv identifikation för att beskriva hur starka 

känsloimpulser projicerades utanför det egna outvecklade jaget och in i yttre och inre 
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objekt (representationer av yttre objekt) och därmed hur jaget redan från början alltid 

relaterade till något utanför sig självt (Klein, 1988). Efterföljare använde detta begrepp 

för att beskriva vad som skedde i relationen mellan terapeut och patient. Fortfarande 

rörde det sig om att analytikern blev mottagare av patientens omedvetna men genom att 

förstå motöverföringen blev denna en hjälp för att förstå vad patienten bar på i form av 

omedvetna fantasier och impulser (Zetzel, 1956). Joseph Sandler (1978) vände sig mot 

denna beskrivning av motöverföringen som något som helt och hållet rörde patienten. 

Han använde begreppet role-responsivness för att beskriva analytikerns svar på 

patientens överföring och menade att genom att tolka såväl patientens som analytikerns 

eget agerande kan något om samspelet mellan de båda, och därmed om patientens 

omedvetna förstås. Sandler betonade att överföringen och motöverföringen är något 

som patienten och analytikern ansvarar för båda två och måste ses som en interaktion 

mellan analytiker och patient. 

 

Alliansbegreppet vidareutvecklades och debatterades inom psykoanalytisk teori efter 

Sterbas första introduktion (Zetzel, 1956; Greenson, 1965) Begreppet arbetsallians 

infördes av Ralph Greenson och betonade nödvändigheten av samarbete mellan 

analytiker och patient (Greenson, 1965). Parallellt växte intresset för att studera den 

terapeutiska relationen mer systematiskt och därmed bemöta kritik om psykoanalysens 

ovetenskapliga status (Bachelor & Horvath, 1999). Debatten om den terapeutiska 

relationen kom att handla om teoretiska problem i synen på vad den terapeutiska 

relationen är. Vissa hävdade att även alliansen var en del av överföringen och att 

uppdelningen i överföring och allians därför var negativ för analysen av patientens 

omedvetna (Brenner, 1979; Curtis, 1979). Förespråkare för denna syn på alliansen 

menade att den terapeutiska relationen inte är en verklig relation såtillvida att den är 

färgad av patientens förflutna och att den aktuella relationen till terapeuten har mindre 

betydelse för den terapeutiska relationens utveckling (Brenner, 1979). Andra hävdade 

att detta gäller för alla relationer och att alliansen bör ses som den del av relationen som 

just handlar om den aktuella relationen mellan analytikern och patienten (Horvath & 

Luborsky, 1993). Intresset för den aktuella relationen mellan terapeut och patient ledde 

till en diskussion om i vilken grad patientens tidigare erfarenheter påverkade denna, och 

studier gjordes för att kunna mäta och därmed undersöka interaktionen mellan olika 

faktorer såsom patientens tidigare relationsmönster, alliansens utveckling, 

psykoterapeutisk teknik och utfall i psykoterapi (Piper, McCallum, Azim & Joyce, 

1993; Piper, Boroto, Joyce, McCallum & Azim, 1995).  Intresset för vilka faktorer som 

påverkar alliansen har även på senare år inneburit ett förnyat intresse för analytikerns 

del i relationen i form av motöverföring. Dock råder fortfarande delade meningar om 

denna bör förstås som framförallt något som handlar om terapeuten eller som en 

interaktion mellan terapeut och patient (Horvath & Luborsky, 1993). Horacio 

Etchegoyen skriver om problemet från en etisk synvinkel och lyfter fram asymmetrin i 

relationen. Han menar att det endast är den delen av relationen som rör 

överföringsneurosen som är asymmetrisk, i överföringen får analytikern rollen av 

auktoritet som patienten är beroende av i sin roll som patient. Arbetsalliansen däremot 

är symmetrisk eftersom det handlar om att hantera en verklighet som patienten och 

analytikern delar, nämligen att det krävs ett rationellt samarbete mellan båda för att 

arbeta i en terapi. Om analytikern använder asymmetrin för att hantera verkliga aspekter 

av relationen blir det ett maktutövande (Etchegoyen, 1999). 
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Relationell psykoanalys 

En mer relationell syn på samspelet mellan analytiker och patient utvecklades parallellt 

med den klassiska analysens vidareutveckling och byggde på Karen Horneys och Harry 

Stack-Sullivans interpersonella teorier som till skillnad från den klassiska analysen lade 

stor vikt vid den aktuella relationen mellan terapeut och patient och analytikerns roll i 

samspelet (Orr, 1954). Den relationella synen på psykoterapi växte fram på 1980-talet i 

USA främst som en kritik av den då dominerande jag-psykologin som enligt kritiker 

inte fäste tillräcklig betydelse vid relationen mellan analytiker och patient. I USA hade 

även självpsykologin utvecklats av Heinz Kohut som fjärmat sig från psykoanalysen 

och förespråkade att den terapeutiska relationen skulle vara en möjlighet för patienten 

att få reella behov tillgodosedda av analytikern. Även Kleins teorier om objektrelationer 

utvecklades åt olika håll och gav upphov till senare objektrelationsteorier som lade 

större vikt vid verkliga relationers betydelse för formandet av patientens psykiska liv 

snarare än drifterna som huvudsaklig faktor (Safran, 2012). Den så kallade relationella 

psykoanalysen är inte en enhetlig teoribildning utan ett samlingsnamn för teorier som 

utgår från interpersonell psykoanalys, objektrelationella teorier och själv-psykologi, 

vilka sammanfördes och utvecklades av Stephen Mitchell och Jay Greenberg i boken 

”Object relations in psychoanalytic theory” från 1983 som blev en startpunkt för den 

relationella inriktningen inom psykoanalysen (Wachtel, 1997). Mitchell och Greenbergs 

bok var banbrytande i framförallt USA eftersom den banade väg för influenser andra än 

jag-psykologin och möjliggjorde ett mer interpersonellt perspektiv inom psykoanalysen 

(Safran, 2012). 

 

Den terapeutiska relationen inom akademisk psykoterapiforskning 

Den psykoanalytiska teoribildningen utsattes under andra hälften av 1900-talet för hård 

kritik från den akademiska världen på grund av brist på tydliga forskningsresultat som 

visade dess effektivitet som behandlingsmetod. Ett nytt vetenskapsideal växte fram 

inom den akademiska psykologin vilket gav upphov till en ny typ av 

psykoterapiforskning som sökte statistiska belägg för olika behandlingsmetoder 

(Bachelor & Horvath, 1999). Detta möjliggjorde en jämförelse mellan nyare 

psykoterapeutiska metoder som utgick från behaviorismen och metoder som hade sin 

grund i psykoanalytisk teori. När forskare i slutet av 70-talet sammanställde resultaten 

av denna forskning kunde man konstatera att psykoterapi var verksamt men att ingen 

metod utifrån en viss teori gav bättre resultat än någon annan. Slutsatsen som drogs var 

att det som var mest verksamt i psykoterapi var faktorer som alla jämförda metoder 

hade gemensamt (Smith & Glass, 1977). Ett ökat intresse för att förstå vilka dessa 

faktorer som bidrog till gynnsamma utfall i psykoterapi var ledde till nya studier som 

till skillnad från att jämföra utfall undersökte processer som var aktiva i en psykoterapi. 

Detta innebar ett förnyat intresse för den terapeutiska relationen inom den nyare 

akademiska psykoterapiforskningen. En mängd studier som undersökte terapeutens 

betydelse såväl som klientens bidrag till relationen genomfördes. Begreppet allians som 

istället betonade samarbetet mellan terapeut och klient fick förnyad relevans och 

började studeras kvantitativt (Bachelor & Horvath, 1999). Begreppet såsom det 

beskrivits i psykoanalytisk teori operationaliserades som “... the healthy, affectionate, 

and trusting feelings towards the therapist, as differentiated from the neurotic 

component (i.e. transference) of the relationship.” (Wampold, 2001, sid.149). 
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År 1991 publicerades den första metastudien över studier av terapeutisk allians av 

Horvath och Symonds. De kunde visa ett positivt samband mellan terapeutisk allians 

och positivt utfall av psykoterapi, oberoende av metod. Även om begreppet definierades 

på olika sätt i olika studier fann man gemensamma drag som gällde för alla; dels att 

alliansen sågs som en del av relationen mellan terapeut och klient och därmed innebär 

ett samarbete, och dels att begreppet tog hänsyn både till terapeutens och till klientens 

förmågor när det gäller att hitta en överenskommelse om målet med terapin (Horvath & 

Symonds, 1991). Metastudien av Horvath och Symonds bidrog till att integrera resultat 

av utfallsstudier och processtudier samt till att stödja teorin om gemensamma icke 

teorispecifika verksamma faktorer i psykoterapi. Nya sätt att kvantifiera och 

operationalisera allians-begreppet utvecklades för att kunna studera dess samband med 

utfall i psykoterapi av olika inriktningar. Bruce Wampold har sammanfattat hur 

begreppet över åren kommit att operationaliseras oberoende av teoretisk inriktning: 

 

(a) the client’s affective relationship with the therapist, (b) the client’s motivation 

and ability to accomplish work collaboratively with the therapist, (c) the 

therapist’s empathic responding to and involvement with the client, and (d) client 

and therapist agreement about the goals and tasks of therapy. (Wampold, 2001, 

sid. 150) 

 

Allians har idag kommit att bli den gemensamt verksamma faktorn mellan olika 

psykoterapeutiska metoder som oftast hänvisas till i psykoterapeutisk litteratur 

(Greencavage & Norcross, 1990). Även efter att alliansbegreppet blivit allmänt 

accepterat inom i stort sett alla teoretiska inriktningar har diskussionen om den 

terapeutiska relationen och vad den är fortsatt och därmed åter aktualiserat frågor som 

diskuterades inom den tidiga psykoanalysen. Frågorna som fortfarande sysselsätter 

forskare inom olika teoretiska inriktningar är bland annat hur alliansen ska förstås, 

förhållandet mellan allians och relation och tidigare relationers påverkan på den 

terapeutiska relationen (Bachelor & Horvath, 1999). När det gäller den psykoanalytiska 

teoribildningen gäller frågan om förhållandet mellan alliansen och relationen även 

frågan om i vilken grad den terapeutiska relationen kan ses som en “verklig” relation. 

Med verklig avses här den aktuella relationen mellan terapeut och patient och inte den 

överföringsrelation som antas vara patientens skapelse helt och hållet. 

 

Problematisering av den kvantitativa psykoterapiforskningen 

Modellen som oftast appliceras på psykoterapiforskning är den “medicinska modellen” 

som har prövning av läkemedel som förebild. Målet är att med hjälp av kontrollerade 

randomiserade studier kunna jämföra olika grupper av individer som antas skilja sig åt 

endast genom den behandling de ges, eller inte ges. Genom att kontrollera alla variabler 

som kan tänkas påverka resultaten kan man studera en oberoende variabels betydelse 

för utfallet i en psykoterapi (Wampold, 2001). Ett begrepp som hör ihop med den 

medicinska modellen är evidens. Evidensbegreppet har en längre historia men fick stor 

spridning under 1990-talet då det lanserades som ett sätt att systematiskt utvärdera 

forskningsresultat inom medicinsk vetenskap. Målet med evidensrörelsen var att kunna 

avgöra kvalitén på de mängder av studier som publiceras varje år och detta genom att 

sätta upp objektiva kriterier för vad som ska anses vara “bästa möjliga vetenskapliga 

grund”. Kravet på evidens har spridit sig utanför den medicinska vetenskapen och är 
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idag utgångspunkten för många av samhällets människovårdande yrkeskategorier såsom 

socialarbetare, lärare och inte minst psykoterapeuter (Nilsson, 2009). 

 

När det gäller psykoterapiforskning leder det kvantitativa angreppssättet till att det sker 

en uppdelning mellan forskningsresultat och praktik. Gudrun Olsson (2009) skriver om 

motsättningen mellan forskning och praktik som följer av detta, som hon kallar för 

“ingenjörsmodellen”: 

 

Enligt denna uppfattning handlar forskning om att formulera teorier och 

forskningsresultat som praktikern ska tillämpa, “implementera”. Forskningen ska 

säga något om det allmänna, det generellt sanna, medan praktikern ska lösa 

konkreta problem, ägna sig åt det partikulära, tänker man sig./.../ Forskaren ska 

utifrån sin neutrala utsiktsplats observera världen precis som den är, medan 

praktikern handlar i den. (Olsson, 2009, sid. 100) 

 

Olsson frågar om psykoterapiforskning enligt den medicinska modellen och som sker 

utifrån krav på evidens verkligen leder till att psykoterapin som praktik utvecklas. Hon 

menar att forskningen allmänt tilldelas ett högre värde än praktiken och försöker 

undvika detta genom att istället beskriva forskning om psykoterapi och psykoterapi som 

praktik som två former av praxis mellan vilka det råder en spänning. Med praxis menas 

sätt att betrakta och förhålla sig till världen genom “... normer, mål, värderingar, 

regelsystem, vanor, maktrelationer.” (Olsson, 2009, sid. 99). Genom att undersöka de 

två fenomenen som olika praxis försöker hon få syn på vad som utmärker de båda. 

Psykoanalytisk psykoterapi som praxis menar Olsson, är ett försök att förstå en 

människa i en given situation och utifrån en förförståelse skapa mening. Istället för att 

isolera variabler undersöks sammanhang som ger den subjektiva erfarenheten dess 

specifika mening. Hon skriver: “Varje ögonblick präglas av ett samspel mellan 

patientens subjektiva erfarenhet, terapeutens subjektiva erfarenhet och den 

intersubjektivt genererade erfarenheten. Den psykoterapeutiska kunskapen handlar inte 

om att försöka lösa ett avgränsat, väl definierat problem utan snarare att kontinuerligt 

formulera och omformulera det” (Olsson, 2009, sid. 109). Den kvantitativa 

psykoterapiforskningen som praxis innebär att söka linjära samband mellan variabler 

som antas kunna studeras oberoende av varandra. Olsson menar att detta bygger på 

antagandet om att en viss metod för att undersöka något står fritt i förhållande till det 

som studeras. Detta stämmer inte, menar hon eftersom metoden definierar objektet som 

studeras såtillvida att endast det som forskaren frågar efter kan besvaras. När som i 

fallet psykoterapiforskning, det som studeras är ett subjekt blir detta problematiskt 

eftersom det leder till att metoden definierar objektet som i detta fall är ett subjekt, 

vilket enligt vad som beskrivits ovan innebär att det subjekt som är objektet för 

psykoterapiforskning blir ett annat än det subjekt som går i psykoterapi. Som alternativ 

till den kvantitativa forskningspraxisen föreslår därför Olsson en kvalitativ 

forskningspraxis med utgångspunkt i fenomenologi och hermeneutik som genom att 

undersöka subjektet i sitt sammanhang (vilket hon menar är en oskiljbar del av 

subjektet) bättre stämmer överens med den praxis som är utmärkande för psykoterapi 

som praktik (Olsson, 2009). 
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Kvalitativa forskningsmetoder 

I kvalitativ forskning är målet att försöka förstå ett fenomen genom att undersöka den 

subjektiva upplevelsen av det, till skillnad från kvantitativ forskning inom vilken man 

definierar och operationaliserar begrepp för att sedan kunna mäta dem. Kvalitativ 

forskning intresserar sig för fenomenet såsom det upplevs av ett subjekt och istället för 

att försöka avgränsa och med hjälp av statistiska metoder kontrollera variabler och mäta 

dem, syftar kvalitativ forskning till att beskriva ett fenomen och utgår därmed från en 

kontextuell, relationell och holistisk syn på kunskap (Nilsson, 2009). En metod som 

ämnar göra detta är Empirical Phenomenological Psychological Method (EPP-metoden) 

utvecklad av Gunnar Karlsson, som bygger på den fenomenologiska filosofin. Genom 

att undersöka subjektet i livsvärlden, det vill säga i en specifik kontext snarare än att 

isolera enskilda delar av ett fenomen, syftar metoden till att ge en ökad förståelse för 

själva fenomenet i sig. Poängen är att inget perspektiv är neutralt och endast genom att 

ta med perspektivet som en del av forskningen kan den säga oss något om fenomenet. 

Begreppet livsvärld avser just den subjektiva upplevelsen av att vara och är hämtat från 

den filosofiska inriktningen fenomenologi som utvecklades av Husserl och som 

innehåller en kritik mot att psykologin omfattas av positivistiska vetenskapsideal 

(Karlsson, 1999). Innan en mer ingående beskrivning av EPP-metoden ges i metoddelen 

av denna uppsats följer en närmre beskrivning av den fenomenologiska filosofin samt 

av näraliggande begrepp som har betydelse för förståelsen av fenomenet terapeutisk 

relation utifrån en fenomenologisk förståelse. 

 

Kritiken av naturalismen och den experimentella psykologin; fenomenologin 

Edmund Husserl (1859-1938) räknas som den moderna fenomenologins upphovsman 

(Wallenstein, 2011). Hans första akademiska huvudämne var aritmetiken och i sitt 

arbete med denna upptäckte han att många av de koncept och grundantaganden som 

tillämpades inte var teoretiskt grundade inom själva disciplinen utan utgick från mentala 

processer som i sin tur förblev odefinierade. Att försöka reda ut och åtgärda dessa 

brister och inkonsekvenser var det ursprungliga incitamentet till hans fenomenologi och 

största filosofiska verk; Logiska undersökningar, som kom att omfatta områden långt 

utanför matematikens gränser (Moran, 2000). Fenomenologin, som ingående 

presenteras i Logiska undersökningar, utgör grunden för den så kallade 

kontinentalfilosofiska grenen av den västerländska filosofin och har därigenom även 

utövat ett mycket stort inflytande på humanvetenskaperna. 

 

Husserls fenomenologi innebär en kritik av tillämpandet av naturvetenskapliga metoder 

på studiet av det psykiska. Naturvetenskaperna och andra empiriska icke-

fenomenologiska vetenskaper eller som Husserl ibland benämnde dem, de positiva 

vetenskaperna, förblir i den naturliga inställningen, vårt ursprungliga och oreflekterade 

sätt att varsebli och förstå det som vi uppfattar som oss själva och vår omvärld. Detta 

naiva varseblivande ger intryck av att omvärlden existerar i sig själv som något som är 

helt avskilt från subjektet. Vid en närmare analys visar sig detta sätt att förstå omvärlden 

och självet dock ge upphov till omfattande och olösliga filosofiska och vetenskapliga 

problem vilka Husserl ingående beskriver (Husserl, 2002). Dessa och liknande problem 

var Husserl förstås inte först med att uppmärksamma. De utgör snarare genomgående 

teman i den västerländska filosofin från Platon till Descartes och Hegel och har även på 

olika sätt kommit att prägla vetenskapen och kulturen i stort. Husserls försök att närma 

sig en möjlig 'lösning' på dem är dock unikt i sin omfattning och genom sitt inflytande. 
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Husserls kritik riktades inte minst mot det han kallade för den experimentella 

psykologin som metodologiskt ligger närmare naturvetenskapen än humanvetenskapen. 

Utgångspunkten för en sådan psykologi är enligt Husserl en naturaliserad förståelse av 

psyket (här i betydelsen medvetandet) där det uppfattas som en avskild entitet, för sin 

existens helt och hållet oberoende av det som det percipierar.  För Husserl var detta en 

orimlighet eftersom det är omöjligt att tänka sig ett psyke fritt från perceptioner, eller en 

perception utan något som percipieras (minnen och fantasier är här inget undantag 

eftersom de delvis utgörs av tidigare perceptioner). Ett psyke kan inte tänkas utan en 

omvärld och en omvärld kan omvänt inte tänkas utan ett psyke. Omvärlden visar sig för 

oss i psyket och enbart där. Den experimentella psykologin producerar enligt Husserl 

statistiska samband mellan olika variabler, men bidrar inte till en sann förståelse av 

psyket eftersom själva variablerna inte har preciserats på ett tillräckligt grundligt sätt. 

Husserl (2002) skriver: 

 

På detta sätt blir den moderna exakta psykologin, just genom att den betraktar sig 

som metodologiskt fullkomlig och strängt vetenskaplig, de facto ovetenskaplig, 

varje gång den försöker gå närmare in på innebörden av det psykiska som 

uppträder inom de psykofysiska regelbundenheterna dvs. tränga fram till en 

verklig psykologisk förståelse. (Husserl, 2002, sid. 31). 

 

Husserl använde sig av begreppet livsvärld för att beskriva vår vardagliga omgivning så 

som den uppfattas i den naturliga inställningen där vi tar existensen av olika objekt för 

givna (Moran, 2000).  

 

Husserl ville med fenomenologin utmana dikotomin kring subjekt och objekt som 

präglar tänkandet i den naturliga inställningen. Han ville undersöka det som utgör/är 

psyket och omvärlden, det vill säga fenomenen, så som de är omedelbart givna. Ett 

begrepp som kom att bli utmärkande för hans tänkande kring relationen mellan subjekt 

och objekt är intentionalitet. Människan (subjektet) riktar sig mot objekt, inte som en 

passiv mottagare av intryck, utan som en aktivt meningsskapande varelse. 

Intentionaliteten är detta meningsgivande varmed människan (subjektet) uppfattar och 

förstår sin omvärld (Moran, 2000). Men subjektets varande har att göra med mer än 

relationer mellan subjekt och objekt. Subjektet behöver kontinuerligt utföra en aktiv 

syntetisering av förfluten tid och framtid för att kunna nå en (upplevelse av) verklighet i 

nuet (Karlsson, 1998). Vidare är subjektets konstruktion av verkligheten alltid beroende 

av det språk som det har (fått) tillgång till. Språket kan naturligtvis förstås som ett 

medel för kommunikation mellan subjekt, men är alltid även utöver det något som 

strukturerar subjektens verklighet, något som avgör exempelvis vilka tankar och 

känslor, vilken mening, som är möjlig (Bernet, 2002). Tidens och språkets betydelse för 

subjekten och objekten är omfattande och komplexa teman inom Husserls och 

efterkommande fenomenologers filosofi och kan här av utrymmesskäl inte utvecklas 

mer. De förtjänar dock att nämnas på grund av deras relevans för temat för denna 

uppsats. 

 

För att kunna utveckla fenomenologin var Husserl tvungen att hitta sätt att, så långt som 

möjligt, undvika att utgå ifrån den naturliga inställningen. För detta syfte använde 

Husserl den fenomenologiska reduktionen, eller epochén. Denna reduktion 

praktiserades av Husserl på många olika sätt, exempelvis genom att han parentetiserade 
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sin förståelse för världen, övergav tidigare övertygelser eller separerade skilda fenomen 

från varandra. Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att de kan sägas utgöra en form 

av attityd som syftar till att medvetandegöra hur den ursprungliga naturliga 

inställningen inverkar på förståelsen av det som visar sig. I ett sista analytiskt steg kan 

sedan de generella strukturerna för de eftersökta fenomenen nås och beskrivas genom 

den eidetiska reduktionen (Moran, 2000). Begreppet eidetisk kommer från det grekiska 

ordet “eidos” som betyder essens eller meningsstruktur (Karlsson, 1998). 

Reduktionernas betydelse för metoden som har använts i denna studie (EPP-metoden) 

beskrivs närmare i metoddelen.  

 

Husserl undersökte under decennier systematiskt de två polerna av upplevelsen: objekt 

och subjekt, det upplevda och den upplevande. Med tiden kom det att stå allt klarare för 

honom att det fanns något undflyende, något transcendent respektive transcendentalt, 

hos polerna som undgick alla försök att definieras språkligt. Detta outsägbara kunde 

enbart påvisas indirekt som någon form av grundförutsättning för allt varande, det vill 

säga all existens. Det som är överskridande hos båda polerna är förutsättningen för att 

existens ska kunna upplevas och därmed för varat i sig. Det transcendentala egot 

beskrev han (alltid indirekt) omväxlande exempelvis som en form av nollpunkt ifrån 

vilket allt varande emanerar, som en kroppslighet eller tidslighet, en medvetandeström, 

eller som anonyma eidetiska strukturer för varat (existensen) som sådant. Husserl 

klargjorde aldrig huruvida det transcendentala egot var ett eller många, utan skulle 

förmodligen ha ansett att ett sådant sätt att försöka förstå det var misslett och präglat av 

den naturliga inställningen (Moran, 2000). 

 

Husserl beskrev hur subjektets tillvaro är en samvaro med andra subjekt i en livsvärld 

med delad omgivning, delade objekt, delat språk och delad mening. Subjektet vet 

exempelvis att de objekt som finns för subjektet även finns för andra subjekt, ett hus i 

staden är ett hus i staden även för de andra subjekten. Intersubjektivitet är del av 

subjektets tillvaro. För Husserl var den relevanta frågeställningen aldrig hur subjektet 

får kontakt med andra subjekt, utan hur subjektet uppfattar eller konstituerar andra 

subjekt så som just andra subjekt, exempelvis vad som skiljer upplevelsen av de andra 

subjekten från upplevelsen av objekten. Husserl betonar att det alltid finns en ‘lucka’ 

eller en brist i upplevelsen av den andre. Den andre uppenbarar sig som något som är 

initialt onåbart, men som kan nås sekundärt genom att subjektet förstår den andre som 

analog med sig själv. Att uppleva den andre är en upplevelse av något som är givet med 

en kvalitet av att inte vara givet i sin ursprunglighet. Subjektet får först tillgång till den 

andres subjektivitet genom att uppfatta den andres kropp och förstå den som analog med 

sin egen. Husserl menade att subjektet uppfattar att den andres subjektivitet uttrycks 

genom den andres kropp (Moran, 2000). 

 

Föränderligheten hos fenomenen: hermeneutik 

Husserls intention var att fenomenologin skulle sträva mot en “fixering av fenomenen” 

för att de sedan skulle utgöra grunden för humanvetenskaplig forskning. Även om han 

själv uttryckte att en enskild sanning aldrig får isoleras och göras absolut så ansåg han 

att det var möjligt och angeläget att eftersöka ontologiska strukturer för varat (Husserl 

2002). Detta grundantagande hos Husserl kom många efterföljande filosofer att 

ifrågasätta. Martin Heideggers (1981) filosofi var i många avseenden en direkt 

vidareutveckling av Husserls men skilde sig även på avgörande punkter. Han menade 
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att sökandet efter abstrakta ontologiska strukturer för att fånga varat oundvikligen skulle 

leda sökaren bort från det. Existensfilosofi handlade för Heidegger inte om att kartlägga 

generella strukturer för varat, utan om att förstå tillvaron genom att vara i den. Han 

konkluderar att “Existensfrågan kan aldrig redas ut annat än genom själva existerandet.” 

(Heidegger 1981, sid. 31). För frågan om psykoterapiforskningens förhållande till själva 

utförandet av psykoterapi blir denna synpunkt avgörande eftersom 

psykoterapiforskningen (framförallt den kvantitativa) strävar efter att kartlägga 

psykoterapi genom att observera den utifrån. 

 

Medan Heidegger visade hur varat konstitueras av det oreflekterade och kompetenta sätt 

på vilket människan är i tillvaron, så valde Hans-Georg Gadamer istället att betona 

betydelsen av det som sker i mötet med det främmande. I mötet med det främmande 

uppstår en möjlighet att bli medveten om det som är det kända, det egna. Det 

främmande belyser det egna just som något eget till skillnad från något universellt. 

Gadamer var särskilt intresserad av att undersöka hur möten mellan olika kulturer kunde 

generera både ny förståelse för de olika kulturerna och även skapa ny kulturell mening 

(Lock & Strong, 2010). Vidare utmanade han synen på subjektet som all menings 

ursprung och visade istället hur meningen i en text eller i tal alltid överskrider subjektet 

självt. Mening, språk och kultur kommer till subjektet (utifrån) och måste tolkas av 

subjektet. Subjektet måste förstå sig själv utifrån denna mening och föra den vidare till 

andra subjekt för att i sin tur kunna göra sig förstådd. Tolkning kan därför enligt 

Gadamer aldrig nå hela vägen fram till den sanna meningen hos något, det sanna ligger 

alltid utanför enskilda subjekts räckvidd, men den kan komma mer eller mindre nära. 

Gadamer betonade att språkliga framställningar och tolkningar alltid görs utifrån ett 

perspektiv, en horisont, som oundvikligen kommer att inverka på tolkningen. Meningen 

hos det uttolkade beror både av det som uttolkas och den som uttolkar, och förståelsen 

är länken mellan de två horisonterna. Gadamer såg sin hermeneutik som en ontologi 

vilket innebär att människans varande alltid är förståelse och förståelse uppstår när två 

horisonter möts. Därmed är förståelse alltid relationell och sker i en intersubjektiv 

livsvärld (West, 2010). 

 

Fenomenens tillblivelse i subjekten och kulturen: socialkonstruktivism 

Medan det enskilda subjektet var den teoretiska utgångspunkten inom fenomenologin så 

undersöker många senare filosofiska riktningar i högre grad istället hur enskilda subjekt 

konstitueras och begränsas av någonting utanför eller utöver subjektet, förenklat 

uttryckt, av språket och kulturen. Dessa teorier betonar hur mänsklig samvaro och 

mänskligt skapande; vardagligt, kulturellt och vetenskapligt, ofrånkomligen sker inom 

en kulturell kontext. För Michel Foucault innebar att vara ett subjekt alltid en dubbelhet 

i form av att ha en identitet och en kunskap om sig själv, och på samma gång vara 

föremål för (subject to) ‘någon annans’ kontroll (Magnusson & Marecek, 2010). Judith 

Butler (1990) har illustrerat hur processer går till då ‘sociala fakta’ skapas om och av 

subjekt genom deras interaktioner med varandra. Dessa interaktioner skapar och 

återskapar de sociala fenomenen och subjekten själva, vilka således är i ständig 

tillblivelse. Vidare beskriver dessa teorier hur sociala fenomen skapas inom 

maktrelationer där det som är norm utgör en form av osynliggjord makt som teorierna 

syftar till att åskådliggöra. Mycket förenklat uttryckt innebär själva åskådliggörandet en 

möjlighet att uppfatta det som initialt framstod som universellt det vill säga normen, 

som något konstruerat och partikulärt. I och med detta öppnas även möjligheter till 
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andra sätt att vara. De socialkonstruktivistiska teorierna har medfört nya möjligheter att 

beskriva hur subjekt formas i och av normer och maktrelationer, två begrepp som vi 

ovan sett att Olsson (2009) beskrivit som centrala aspekter av vad som utgör praxis 

inom ett visst område. 

 

Vändningen till subjektet: fenomenologin och psykoanalysen 

De socialkonstruktivistiska teorierna problematiserar valet av det enskilda subjektet som 

utgångspunkt för teoretisk analys och betonar istället starkt den gemensamma kulturella 

och språkliga kontextens betydelse för subjekten. Även Husserls fenomenologi har 

kritiserats för att alltför ensidigt ha fokuserat på det enskilda subjektet och även för att 

ha förutsatt det som något ‘ursprungligt’. Daniel Birnbaum understryker dock att 

Husserls position i detta avseende är mycket komplex. Han skriver: 

 

Visserligen kan vi inte få någon genuin kunskap om världen utan att göra en 

>transcendental vändning< och undersöka det egna jagets aktiviteter, men när vi 

vänder oss till denna sfär av subjektiv aktivitet finner vi inte någon kristallklar 

rymd utan ett komplicerat landskap av överlagringar. Det egna jaget är en plats för 

arkeologiska utgrävningar. Att utgrävningsarbetet är oändligt är en insikt som 

tränger sig på med allt större kraft. På den punkten är Husserl inte olik en annan 

modern arkeolog som trodde sig ha funnit den rätta utgrävningsmetoden, men 

samtidigt förstod att arbetet är utan slut och analysen ändlös, nämligen Sigmund 

Freud (Birnbaum, 2011, sid. 44). 

 

Birnbaum pekar på såväl det fenomenologiska som det psykologiska projektets 

oändlighet. Att förstå människans vara och dess förutsättningar är en process med en 

inneboende osäkerhet som inte går att komma undan. Den fenomenologiska 

forskningsmetoden strävar efter att fånga den subjektiva upplevelsen av vilken 

osäkerheten är en del. Likheterna mellan fenomenologin och psykoanalysen innebär en 

möjlighet att utveckla de båda vetenskaperna med hjälp av varandra vilket bland andra 

Karlsson (1993) och Olsson (2009) tagit fasta på.  

 

Moderna psykoanalytiska intersubjektivitetsteorier 

Den filosofiska diskussionen om intersubjektivitet har även influerat den 

psykoanalytiska teoribildningen och psykoterapiforskningen. Robert Stolorow (2013) 

förespråkar en kontextuell psykoanalys och understryker att det inte finns ett objektivt 

perspektiv från vilket psykoanalytikern kan se klienten. Psykoanalytikern kan se det 

som skapas i och med den terapeutiska relationen, men kan inte se klienten som avskild 

person. Alla de fenomen som angår psykoanalysen är enligt Stolorow kontextuella, 

relationella och relativa. Thomas Ogden (2004) menar, till skillnad från Stolorow, att 

det psykoanalytiska arbetet för analytikern handlar om att i samspelet mellan terapeut 

och klient försöka få syn på både terapeutens och klientens respektive subjektivitet och 

på det intersubjektiva. Det intersubjektiva refererar Ogden även till som ”det analytiska 

tredje” och beskrivs som något nytt som skapas i och med den terapeutiska relationen. 

Det intersubjektiva kan enligt Ogden upplevas som en intimitet mellan psykoanalytiker 

och klient och som något med en mycket ”verklig” karaktär, men det är också något 

som hindrar de två parterna i relationen att tänka och agera som separata individer. En 

lyckad psykoanalys innefattar enligt Ogden därför att parterna i relationen måste 

återtillägna sig upplevelsen av den individuella subjektiviteten, men i en form som har 
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transformerats av upplevelsen av det intersubjektiva. För Ogden innebär ett terapeutiskt 

möte således det till synes paradoxala skeendet att subjektet både föregår och skapas i 

mötet med den andre. Detta knyter an till Jessica Benjamins (1988) 

intersubjektivitetsteorier. Att bli sedd och erkänd som subjekt är för Benjamin ett 

mänskligt behov och ett utvecklingspsykologiskt stadium som kan vara mer eller 

mindre uppfyllt hos olika personer i olika situationer. För att subjektet ska kunna 

erkännas av någon annan krävs det att det kan uppfatta den andre just som en annan, 

som ett avskilt subjekt. Upplevelsen av den andres subjektivitet är nära förbunden med 

upplevelsen av den egna subjektiviteten. Att uppfatta den andre som ett likvärdigt 

subjekt innebär även att inse att den andres subjektivitet alltid är utanför den egna 

kontrollen, enbart objekt kan kontrolleras. För Benjamin implicerar det intersubjektiva i 

sig en moral eftersom det innebär att subjekten måste stå ut med osäkerheten som 

kommer av att vara i relation med någon annan och med oförmågan att kontrollera den 

andre. 

 

Werner Bohleber (2013) sammanfattar hur intersubjektivitetsbegreppet har använts 

inom psykoanalysen och presenterar (förutom ovan refererade Stolorow, Ogden och 

Benjamin) flertalet andra psykoanalytiker som har intresserat sig för begreppet. 

Bohleber konstaterar att under samlingsnamnet ‘intersubjektiva’ idag finns ett stort 

antal, sinsemellan heterogena teorier, inom olika ‘grenar’ av psykoanalysen; 

relationella, objektrelationella och så vidare. Bohleber själv menar att en fullständig 

intersubjektivitetsteori bör beskriva både vad det intersubjektiva är och hur det uppstår 

mellan två personer. Vidare benämner han hur många teoretiker har gjort stora 

ansträngningar för att hitta ett språk för att kunna beskriva omedelbarheten i 

upplevelsen av mötet med den andre. Till sin hjälp har de ofta använt sig av filosofer 

som exempelvis Hegel, Husserl och framförallt Lévinas som enligt Bohleber mer än 

någon annan har lyckats beskriva upplevelsen av det ‘nya’ i mötet med den andre, och 

intensiteten och karaktären i detta möte.  

 

Sammanfattning av inledning 

Ovan har den terapeutiska relationens historiska bakgrund inom psykoanalysen och 

psykoterapiforskningen presenterats. Kvantitativa forskningsmetoder har 

problematiserats utifrån att de bygger på en viss uppdelning mellan forskning och 

praktik som kan innebära svårigheter med att fånga in och beskriva de essentiella 

aspekterna av den psykodynamiska terapeutiska relationen. Därefter har 

subjektsfilosofin med utgångspunkt i Husserls filosofi presenterats. Även samtida 

psykoanalytiska intersubjektivitetsteorier har kortfattat beskrivits. Denna studie är ett 

försök att förstå den terapeutiska relationen utifrån en fenomenologisk ansats för att till 

skillnad från den kvantitativa psykoterapiforskningen generera resultat som ligger 

närmre själva utövandet av psykodynamisk psykoterapi. Därmed kan studien vara av 

intresse för praktiserande psykoterapeuter som vill utveckla sin förståelse för vad som 

sker mellan terapeut och klient i en psykoterapi, och för andra som har ett intresse för 

psykoterapi. 

 

Syfte 

Föreliggande studie syftar till att beskriva den terapeutiska relationens meningsstruktur 

utifrån psykodynamiska psykoterapeuters upplevelse av att vara i den, förmedlad i 

intervjuer.   
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Metod 

 

                       

Deltagarna i studien var tio legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter varav hälften 

kvinnor och hälften män. Den äldsta deltagaren var 73 år gammal och den yngsta var 47 

år gammal. Medianen för deltagarnas ålder var 58,5 år. Medianen för tiden som 

deltagarna hade arbetat som psykoterapeuter efter att ha erhållit sin legitimation var 12, 

5 år. Den som hade jobbat längst hade arbetat i 29 år och den som arbetat kortast tid i 4 

år.  

 

Urval 

Undersökningsgruppen valdes utifrån kriteriet att de skulle vara yrkesverksamma 

legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter. Det fanns en medveten strävan efter att 

hitta terapeuter med så olika bakgrund som möjligt när det gällde grundläggande 

utbildning. Tanken var att det skulle ge en mer heltäckande bild av fenomenet och 

minimera framställningar som var begränsade till vissa yrkeskategorier och eventuella 

medföljande teoretiska grundantaganden. För att uppnå en så heltäckande framställning 

av fenomenet som möjligt eftersträvades även medvetet att uppnå en god balans mellan 

män och kvinnor.  

 

Rekryteringen skedde genom bekvämlighetsurval (Langemar, 2008). Genom 

Riksföreningen Psykoterapicentrums hemsida hittades emailadresser till verksamma 

psykoterapeuter. I brevet som skickades beskrevs kort vilka författarna till studien var 

samt studien och dess syfte. Mottagaren tillfrågades om han eller hon kunde tänka sig 

att bli intervjuad av en av författarna under cirka en och en halv timme om deras 

upplevelse av den terapeutiska relationen. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes utan intervjuguide och var ostrukturerade djupintervjuer. 

Författarna hade utifrån sin förförståelse innan genomförandet av intervjuerna diskuterat 

ett antal möjliga teman att utforska. Dessa var: vad en terapeutisk relation är, ifall en 

terapeutisk relation kan vara positiv eller negativ, svårigheter med att 

upprätta/återupprätta en terapeutisk relation och en terapeutisk relations förändring över 

tid. Tanken med var att dessa teman skulle kunna användas som stöd för intervjuarna 

men i huvudsak var det informantens upplevelse som avgjorde vilka följdfrågor som 

ställdes och vilka teman som beskrevs. Målet med intervjuerna var att ställa följdfrågor 

för att få fram så konkreta beskrivningar som möjligt av informantens utsaga, för att 

underlätta senare analys. Innan de faktiska intervjuerna genomfördes prövade 

författarna att intervjua varandra om fenomenet och ställa lämpliga följdfrågor för att få 

så heltäckande beskrivningar som möjligt. Författarna, som genomförde fem intervjuer 

var är två kvinnor, 30 och 32 år gamla. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på av informanten vald plats, samtliga skedde på 

informanternas respektive mottagningar. Informanterna informerades vid inledningen 

åter om studiens syfte och ombads ge en subjektiv beskrivning av de egna 

upplevelserna. Intervjuarna försäkrade sig om att informanten var medveten om att 

intervjun spelades in och att de när som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta. 
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De fick även veta att materialet skulle behandlas med sekretess och endast läsas av 

författarna i sin ursprungliga form och att stor omsorg skulle läggas på att hålla det 

färdiga materialet anonymt utan möjlighet för en läsare att identifiera de enskilda 

psykoterapeuterna. Informanterna fick reda på studiens omfattning och beräknat datum 

för slutförande samt erbjudande om att ta del av den färdiga studien. Informanterna fick 

därefter en öppen fråga om vad den terapeutiska relationen är utifrån informantens 

erfarenhet av denna. Intervjuaren efterfrågade informantens spontana tankar och 

reaktioner. Intervjuerna spelades in och transkriberades kort efteråt. Efter att ha 

transkriberat den genomförda intervjun påbörjades för varje intervju en analys av 

transkriberingen innan nästa intervju genomfördes. Den intervju som genomförts och 

transkriberats av en av författarna analyserades av den andra. Detta var för båda 

författarna skulle få en god överblick över hela materialet trots att de fyra första 

analysstegen (se nedan) genomfördes individuellt av var och en av författarna. Arbetet 

med att intervjua och att analysera intervjuerna skedde således parallellt. Efter den 

första intervjun diskuterades möjligheten att ställa mer strukturerade frågor men 

eftersom den valda ostrukturerade metoden visade sig generera så pass intressanta och 

täckande beskrivningar fortsatte arbetet med intervjuerna såsom påbörjats. 

 

Analys 

För att analysera intervjuerna användes i denna studie metoden Empirical 

Phenomenological Pychological Method (EPP) som utvecklats av Gunnar Karlsson 

(1993) utifrån Husserls fenomenologi, vilken beskrivits närmre i inledningen.  Metoden 

syftar till att beskriva ett psykologiskt fenomens meningsstruktur utifrån den upplevda 

erfarenheten av fenomenet. Nedan följer en beskrivning av EPP-metoden.  

 

EPP-metoden 

EPP-metoden är en deskriptiv metod som syftar till att svara på frågan om vad ett 

fenomen är och hur det upplevs snarare än att förklara det genom att upprätta 

orsakssamband. En distinktion görs mellan ett subjekts upplevelse av fenomenet och 

fenomenets fenomenologiska struktur, dess meningsstruktur. Den fenomenologiska 

generella strukturen av ett fenomen fås genom forskarens tolkning av subjektets 

upplevelse (förmedlad i form av en text, i detta fall transkriberade intervjuer) genom en 

så kallad partiell fenomenologisk psykologisk reduktion och en eidetisk induktion 

genom tolkning. Forskaren strävar efter att lägga sin förförståelse av fenomenet i fråga 

åt sidan, genom att göra sig medveten om hur bland annat teoretiska antaganden 

inverkar på förståelsen av texten, det vill säga genom att den sätta inom parentes. 

Forskaren använder sig inte av hypoteser, konstruktioner eller modeller för att förstå 

fenomenet, och hon eller han försöker vidare att undvika att personliga 

ställningstaganden, investeringar och liknande inverkar på förståelsen. Karlsson 

uttrycker det som att "Den fenomenologiska hållningen kanske kan liknas vid ett 

meditativt förhållningssätt, där man öppnar sig för det som är, utan att försöka 

kontrollera skeendena" (Karlsson 1999, sid. 340). 

 

Forskaren använder sin förförståelse genom att han eller hon tolkar texten utifrån sin 

förståelse av vad det innebär att vara i livsvärlden. Forskaren läser dessutom texten 

utifrån antagandet att den uttrycker en mening; texten uttrycker ett intentionalt subjekts 

upplevelse vilken synliggör fenomenets meningsstruktur, detta ifrågasätts inte av 

forskaren. Eftersom syftet med EPP-metoden är att förstå fenomenet som det träder 
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fram genom subjektets upplevelse (vilket antas vara det enda möjliga sättet att förstå ett 

fenomens psykologiska meningsstruktur) är inte forskarens egen subjektivitet ett hinder 

om forskaren lyckas med att sätta förförståelsen av fenomenet inom parentes. Forskaren 

gör en empatisk läsning av subjektets framställning av fenomenet, han eller hon tar 

subjektets perspektiv. Nästa steg i metoden är en så kallad eidetisk induktion genom 

tolkning. Det innebär att forskaren försöker få syn på fenomenets generella struktur som 

inte har med specifika omständigheter att göra men det är dock endast genom subjektiva 

upplevelser av ett fenomen som detta kan uppnås och forskaren strävar efter att finna en 

generell struktur som ligger så nära den ursprungliga upplevelsen som möjligt. Detta 

innebär att forskaren tror på subjektets framställning (texten) och tar den för 

given.  Syftet är att förstå den generella meningen genom just denna framställning. 

Detta är innebörden av den eidetiska induktionen genom tolkning. Vissa av de 

kännetecken som forskaren finner för ett visst fenomen kommer att vara närvarande i 

vissa beskrivna subjektiva upplevelser av fenomenet, men inte i andra. Andra 

kännetecken kommer dock att vara närvarande i alla beskrivna upplevelser av 

fenomenet och för dessa kännetecken kan frågan ställas ifall de är ontologiskt 

nödvändiga för fenomenet. Detta sker genom en så kallad fri variation i fantasin, då 

forskaren föreställer sig alla tänkbara möjliga variationer av fenomenet och frågar sig 

ifall kännetecknet ifråga är nödvändigt för att fenomenet ska uppfattas som just 

fenomenet i sig. Ifall forskaren finner att så är fallet så har hon eller han påvisat ett 

ontologiskt kännetecken för meningsstrukturen av fenomenet i fråga (Karlsson 1993). I 

denna studie har strävan inte varit att finna ontologiska strukturer men vissa av de 

generella kännetecknen kan tänkas vara sådana, dock har den fria variationen i fantasin 

inte utförts, framförallt på grund av studiens begränsningar. 

 

EPP-metoden har flera hermeneutiska inslag. Till att börja med så är det forskarens 

förförståelse som ligger till grund för tolkningen av texten. Utan förförståelse skulle 

förståelse inte vara möjlig. Mellan förförståelsen och den partiella fenomenologisk-

psykologiska reduktionen, i vilken öppenhet och förutsättningslöshet eftersträvas, 

uppstår en motsättning eller spänning, och det är i denna spänning som forskarens 

tolkningar växer fram. Vidare pendlar forskarens förståelse för texten mellan delar och 

helhet, ett uttryck för den hermeneutiska cirkeln eller spiralen.  Förståelsen av delarna 

påverkar förståelsen av helheten, och helheten är en förutsättning för förståelsen av 

delarna. En annan hermeneutisk aspekt av EPP-metoden är klyftan som uppstår mellan 

subjektets ursprungliga upplevande av ett fenomen, och hennes/hans återgivande av 

detta fenomen i texten. Subjektets hela upplevande kan aldrig fångas in och 

sammanfattas i sin helhet i yttranden eller i text (Karlsson 1999). Slutligen kan 

forskarens tolkningar av texten, genom metoden ge möjlighet till en utvidgad innebörd 

av de situationer som informanten har återgett. Forskaren strävar i analysens slutsteg till 

att beskriva en utvidgad meningsstruktur som inte är begränsad till de ursprungliga 

situationer som informanterna beskrivit, utan som visar, som Karlsson uttrycker det, "ett 

sätt att vara på i världen" (Karlsson 1999, s 345). 

 

Databearbetning med hjälp av EPP-metoden  

EPP-metoden utfördes enligt anvisningar (Karlsson, 1993) i fem steg som beskrivs 

nedan. 
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Steg 1: I det första steget av analysen läste vi igenom de transkriberade 

intervjuprotokollen så många gånger som behövdes för att vi skulle få en så god 

överblick av texten som möjligt. Redan under detta steg genomfördes en partiell 

psykologisk reduktion eftersom vi försökte läsa texten och förhålla oss till den utan att 

använda vår teoretiska förförståelse av fenomenet. Vi använde dock vår förförståelse så 

till vida att vi läste texten som just en text som beskriver ett visst psykologiskt fenomen. 

Vidare läste vi texten med vetskapen om att vi delar informantens kulturella och 

historiska kontext eller horisont. Vi läste även informantens förmedlade upplevelse av 

fenomenet utifrån förståelsen av att informanten är ett intentionalt subjekt, det vill säga 

att det som informanten beskrivit har en mening. Det är denna mening som vi i studien 

ville få syn på för att därmed förstå något om fenomenet terapeutisk relation. I detta 

analyssteg skedde ingen analys i direkt mening utan vi strävade här efter att förstå 

protokollet genom att få en överblick av helheten och delarna och hur delarna förhåller 

sig till helheten. Denna typ av läsning kallas forskarens empatiska förståelse av 

protokollet.  

 

Steg 2: I nästa steg av analysen delade vi in protokollen i så kallade meningsenheter. 

Dessa urskildes genom att vi läste protokollen och markerade när vi uppfattade att det 

skedde ett skifte av mening i texten. Denna uppdelning av materialet sker främst av 

praktiska syften och för att underlätta nästa steg i analysen. Meningsenheterna syftar 

inte till att göra en uppdelning av texten i mindre beståndsdelar utan är ett sätt att få syn 

på olika sätt som fenomenet träder fram på. De är alla delar av samma kontextuella 

helhet. Det är upp till forskaren hur många meningsenheter en text delas in i och 

indelningen är ett sätt för forskaren att uppehålla sig vid alla nyanser i framställningen 

av fenomenet.  

 

Steg 3: Det är i det tredje steget av EPP-metoden som själva analysen utförs genom den 

eidetiska induktionen genom tolkning. Detta innebar att vi intresserade oss för 

meningsinnebörden i informantens framställning snarare än den specifika upplevelsen. 

Varje meningsenhet tolkades för sig. Som exempel kan ges en terapeut som beskrivit 

hur en klient gärna vill gå och fika med terapeuten vilket terapeuten inte kan gå med på. 

Detta innehåll utgjorde en meningsenhet som tolkades som att terapeuten upplever att 

den terapeutiska relationen är avgränsad och att klienten prövar hur dessa avgränsningar 

ser ut. I detta steg kan det bli synligt att samma beskrivning kan ha olika mening för två 

olika personer. Det viktiga här är att synliggöra den horisont som informanten tar för 

given. Forskaren pendlar i detta steg mellan en empatisk förståelse av texten och en 

tolkande förståelse. Vi försökte således förstå informanternas framställning i 

protokollen utan att använda teoretiska modeller även då informanterna själva, vilka var 

utbildade psykodynamiska terapeuter, använde teoretiska begrepp. Eftersom 

intervjuerna genomförts med syftet att göra en fenomenologisk studie hade vi redan 

under intervjuerna försökt få fram så konkreta beskrivningar som möjligt av det som 

informanterna valde att ta upp.  

 

Steg 4: Under det fjärde steget i metoden skriver forskaren en sammanställning av alla 

tolkade meningsenheter i ett protokoll i form av en synopsis. En synopsis ska fånga det 

specifika subjektets upplevelse av fenomenet men forskaren är fri att strukturera 

beskrivningen av fenomenet utifrån meningsinnehållet snarare än utifrån subjektets 

egen framställning. En synopsis kan antingen skrivas som en helhet eller delas upp i en 
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del som beskriver processen, det vill säga fenomenet såsom upplevt av subjektet och en 

del som beskriver strukturen såsom den framträder i subjektets framställning. I denna 

studie valde vi att skriva två synopsis för varje protokoll, en processdel och en 

strukturdel. Detta var inget beslut vi tagit på förhand men under arbetet framträdde 

fenomenet som möjligt att dela upp på detta sätt vilket gjorde materialet mer 

överskådligt och tydligt för oss själva. Varje synopsis innehåller kommentarer med 

hänvisningar till enskilda tolkade meningsenheter vilket gör det möjligt att följa 

analysen från intervjuprotokoll till synopsis. Under detta steg gick vi även tillbaka till 

de ursprungliga protokollen. Detta var för att undersöka huruvida tolkningarna av 

meningsenheterna hade förändrats av vår förståelse för helheten som växte fram allt 

eftersom.  

 

Steg 5: Det sista steget av EPP-metoden innebär att gå från de enskilda protokollens 

synopsis till en generell struktur över fenomenet. Vi läste alla synopsis flertalet gånger 

och försökte få syn på kännetecken som var gemensamma. I detta steg kan ett fenomens 

struktur riskera att bli alltför generellt och intressanta aspekter därmed gå förlorade, 

varför man ibland väljer att beskriva “typer” av ett fenomen. Vi fann dock inga sådana 

typer i denna studie vilket diskuteras närmre i diskussionsdelen. En tänkbar anledning 

till att vi inte hittade olika typer är att det studerade fenomenet terapeutisk relation är ett 

så omfattande begrepp att mycket kan innefattas i det som helhet. De generella 

kännetecken som vi fann sammanfattades i åtta punkter vilka alla beskrevs utförligt och 

illustrerades med citat från de ursprungliga protokollen. Arbetet med att beskriva den 

generella strukturen innebar att vi jämförde de enskilda synopsis upprepade gånger, vi 

gick tillbaka till ursprungsprotokollen och jämförde även dessa. Den generella 

strukturen växte fram hos oss som en förståelse för det studerade fenomenet utifrån alla 

de föregående analysstegen. 

 

 

Resultat 

 

Resultaten presenteras nedan som en övergripande struktur av fenomenet terapeutisk 

relation. En sammanfattning av de generella kännetecknen presenteras i punktform och 

följs sedan av en mer detaljerad beskrivning av varje punkt. I studien framträdde åtta 

generella kännetecken. Två av dessa (nummer 3 och 7) har underpunkter som ska 

förstås som aspekter av det generella kännetecknet. Detta eftersom var och en av 

aspekterna tolkades som alltför nära sammankopplad med huvudpunkten för att utgöra 

ett separat kännetecken. 

 

1. Den terapeutiska relationen kännetecknas av en mångtydighet och är svår att fånga 

in med ord 

2. Den terapeutiska relationen innebär ett möte mellan två människor 

3. Den terapeutiska relationen har avgränsningar avseende: 

3.1. Tid och plats 

3.2. Gränser mellan de två människorna i relationen 

4. Den terapeutiska relationen innebär ett medvetet förhållningssätt hos terapeuten 

5. Den terapeutiska relationen är både symmetrisk och asymmetrisk och innebär ett 

stort ansvar 

6. Den terapeutiska relationen innebär ett arbete med relationen 
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7. Den terapeutiska relationen förutsätter att terapeuten uppfattar en vilja hos klienten 

                    7.1 Vilja till problemlösning 

                    7.2 Vilja till relation 

                    7.3 Vilja till problemlösning genom relation 

8. Den terapeutiska relationen är en möjlighet att skapa något nytt 

 

Beskrivning av den generella strukturen: 

 

1. Den terapeutiska relationen kännetecknas av en mångtydighet och är svår att fånga 

in med ord. 

Ett kännetecken för den terapeutiska relationen är att den är svår att fånga in med ord. 

Den terapeutiska relationen har många olika delar, vissa av dem har terapeuten ord för 

och andra är svåra att formulera. Terapeuterna vet vad det innebär att vara i en 

terapeutisk relation, det svåra är att beskriva det. Svårigheten med att beskriva vad den 

terapeutiska relationen är, är i viss mån något som gäller för alla relationer. Det som är 

särskilt svårfångat med den terapeutiska relationen är att den innehåller terapeutens 

medvetna strävan efter att göra ett arbete. Arbetet kräver att terapeuten förstår mer än 

vad man normalt försöker göra i andra typer av relationer. Den terapeutiska relationen 

är svår att fånga in också eftersom den är något som två personer delar. Från terapeutens 

perspektiv måste relationen därför alltid innehålla en strävan mot att förstå vad som rör 

sig inom både terapeuten och klienten. 

 

”Ja, det där relationsbegreppet, jag är tillbaka till det där vem? Inom mig eller 

inom honom eller… i det intersubjektiva fältet? Jag är så upptagen av det.” 

 

Arbetet som terapeuten utför innebär att försöka förstå relationen mellan terapeuten och 

klienten. 

 

”På sätt och vis kan man säga att /…/ jag kan liksom inte riktigt låta bli att med 

en gång fundera på alltså vad en terapeutisk relation är... till skillnad från andra 

relationer liksom. Så det är vad det väcker, att det betyder någonting... att det är… 

en relation som är... när man har terapi, ja... mellan två människor i en 

terapisituation.” 

 

Den terapeutiska relationen träder fram som en dubbelhet. Ibland syftar terapeuterna på 

allt som sker i en terapi när de talar om “den terapeutiska relationen”. Andra gånger 

avser uttrycket “den terapeutiska relationen” en mellanmänsklig relation som går att 

skilja från ett terapeutiskt arbete. Detta kan förstås dels som en motsägelse i 

terapeuternas framställning men även som något karaktäristiskt för hur den terapeutiska 

relationen upplevs. Den är något som både omsluter allt som sker i en terapi och 

samtidigt ibland framträder som en specifik del av terapin. 

 

2. Den terapeutiska relationen innebär ett möte mellan två människor. 

Den terapeutiska relationen upplevs delvis som ett möte mellan två människor. Detta 

möte har med en känslomässig kontakt att göra, att uppleva att personen som sitter mitt 

emot en är en annan människa och inte bara en anonym terapeut/klient. 
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”Ja precis att man kan dela en förståelse av varandra från olika håll. Och det 

tycker jag brukar vara väldigt fruktbart när man kan. Det blir ofta väldigt bra liv i 

det mötet, att sedan gå vidare från, till andra, om det nu går att ösa ur det mötet. 

Det är för att det blir väldigt mänskligt och nära och inte... inte patient och 

terapeut... utan det blir två människor som sitter och pratar kan man säga... men 

den här... den där rollgrejen är helt borta. Och så blir det väldigt, alltså vad ska 

man säga, väldigt relationellt normalt.” 

 

Ibland upplevs den känslomässiga kontakten som en form av likhet mellan terapeut och 

klient, och ibland som en form av olikhet. Den känslomässiga kontakten kan av 

terapeuten även upplevas som en sorts intensitet i mötet. 

 

”Jag tror att det som, alltså det är ju en av drivkrafterna att få vara i den där 

intensiteten… som är ja så som jag tänker mig att en konstnär också upplever, en 

total närvaro, intensiteten i det.” 

 

Den känslomässiga kontakten kan också träda fram för terapeuten genom att den inte 

uppstår: 

 

”Ja, det det är ju svårt att… ibland när man känner att man inte känner riktig 

kontakt. Att man inte når... och så kan det inte vara hela tiden... men ändå i vissa 

lägen att man inte når… att jag känner... ja om vi säger att du är patienten då, jag 

inte når dig, att du liksom inte lyssnar, eller du förstår inte vad jag säger eller…” 

 

Citatet ovan visar att den känslomässiga kontakten är något som inte är konstant utan 

som kan uppfattas i vissa stunder och ibland kan försvinna. Den känslomässiga 

kontakten måste dock finnas med på ett eller annat sätt för att en terapeutisk relation ska 

gå att upprätta. Den är en förutsättning för arbetet men om den under ett ögonblick 

koncentreras och blir för intensiv kan den innebära en kris i terapin. Kriser kan både 

hota den terapeutiska relationen eller leda till att den utvecklas. 

 

”Det är små förändringar som sker… och ibland så finns det ögonblick 

mötesögonblick… som kan vara små ibland… och de kan också vara jättestora 

och jag skulle vilja påstå att ibland sker såna, då kommer du fråga om ett exempel 

jag ska se om det dyker upp nåt, där det blir en kris /.../ Som att patienten eller 

klienten och terapeuten båda faller på ett sätt ur sina roller… och det är två 

människor som möts… och det är ett läge av kairos liksom det är… det är bara nu 

det sker. Och det här kan gå illa alltså… och det kan gå bra… det är en kris som 

måste lösas och det finns en del såna kriser som inte blir positiva… som innebär 

kanske att relationen bryts på något sätt… som gör att det är svårt att jobba upp ett 

förtroende igen eller så… men det kan också vara en kris som gör att här kommer 

vi vidare. Det blir en ny erfarenhet tillsammans som man kan jobba med.” 

 

Den terapeutiska relationens karaktär av att vara ett möte mellan två människor innebär 

att det från terapeutens perspektiv finns en känsla av unicitet mellan de två personerna. 

Terapeuten kan känna sig nyfiken och intresserad av klienten som person. 
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”Men alltså det är lite så jag känner liksom att... jamen det här vill jag verkligen... 

eller vad ska jag säga... det hade jag velat även om någon annan hade kommit 

också... och det har det ju, det är ett antal som har passerat... men jag behöver den 

där känslan liksom att... du... jag vill att du kommer hit. Jag är nyfiken, undrande, 

känner mig beredd, tycker det är spännande, det är liksom som att öppna dörren 

till någonting liksom... vad ska du och jag göra tillsammans liksom.” 

 

Den känslomässiga kontaktens betydelse för den terapeutiska relationen är tvetydig 

eftersom det inte alltid är så att terapeuten måste tycka om att vara med sin klient. 

Arbetet med att tillsammans hjälpa klienten kan ersätta en mer personlig drivkraft till att 

göra något tillsammans. 

 

”Jag tänkte på ett föredrag jag lyssnade på för ett tag sedan... någon som beskrev 

att hon hade jättesvårt att egentligen tycka om den här patienten... men där hon 

kände att det som fick dem, det som ändå gjorde att det blev ett bra arbete till 

slut... var ett gemensamt arbets... alltså hon hade sin metod som hon trodde på och 

så tänker jag att patienten gick in i det här arbetet stenhårt också, att det blev 

någon arbetsrelation som de lyckades få till... med bådas tro på att det här skulle 

gå. Ja, så att det behöver ju inte vara, om det var svar på din fråga... men det 

behöver inte vara så att man känner att det här är en person som jag trivs 

jättemycket med eller... det behöver det inte vara... det kan till och med kännas 

som att oj, den här personen förstår jag mig egentligen inte alls på, på ett mer 

privat plan, men att yrkesmässigt så kan man hitta någonting.” 

 

Situationer som liknar den i citatet ovan, då det inte uppstår en spontan känslomässig 

kontakt men då terapeuten ändå inleder ett arbete med klienten, kan även upplevas av 

terapeuten som att den terapeutiska relationen inte utvecklas till sin fulla potential, att 

det är något som saknas. 

 

”Ja alltså den kan funka också med att man inleder ett arbete och att man försöker 

ta itu med det som presenteras... men det är där ibland som det händer att... det 

kommer inte riktigt till i alla fall, till hundra procent själva jobbet.” 

 

Den terapeutiska relationen är alltså möjlig även utan en känsla av att terapeut och 

klient tycker om varandra som personer eftersom de kan bygga en relation kring själva 

arbetet. En sådan terapeutisk relation kan dock upplevas som i viss mening ofullständig. 

Frågan om den känslomässiga kontaktens betydelse för den terapeutiska relationen är en 

aspekt av den terapeutiska relationens mångtydighet.  

 

Ytterligare en motsägelse som framträder i materialet är att det finns tillfällen då 

terapeuten upplever att arbetet med klienten är en terapeutisk relation, såtillvida att det 

finns ett möte i form av en känslomässig kontakt, men att det av olika anledningar 

uppenbarar sig att det som från terapeutens perspektiv upplevts som ömsesidigt, från 

klientens perspektiv inte varit det. Detta kan bli synligt när en klient plötsligt väljer att 

avbryta en terapi.  

 



 

 

21 

”Har jag varit med om att det har känts wow... och sedan har det gått helt åt 

helvete? Jaa, (litet skratt) inte helt åt helvete... men det var inte det där som jag 

trodde att det var...” 

 

De motsägelser som finns i materialet belyser den terapeutiska relationens dubbla 

karaktär av att vara både en förutsättning för arbetet men även själva arbetet i sig. 

 

3. Den terapeutiska relationen har avgränsningar avseende: 

3.1. Tid och plats 

3.2. Gränser mellan de två människorna i relationen 

3.1 Något som skiljer den terapeutiska relationen från andra relationer är att den är 

väldigt tydligt avgränsad i tid och plats. Mötena sker alltid på en bestämd tid och plats. 

Det innebär att den terapeutiska relationen bara kan innehålla vissa saker, till exempel 

kan terapeuten inte tillmötesgå klientens eventuella önskemål om att göra saker 

tillsammans, eller ha kontakt utanför terapin. 

 

”Alltså jag har en ungdom som bråkar jättemycket på mig... hela tiden med att vi 

inte går ut och fikar och att... det här är ju inte klokt!” 

 

3.2 Den terapeutiska relationen avgränsas också av gränserna mellan de två personerna. 

Det uttrycks av flera terapeuter som att terapeuten kan vara personlig men inte privat. 

Terapeutens fokus är på klienten och terapeuten håller tillbaka omdömen och 

värderingar om klienten. Terapeutens känslomässiga reaktioner i relationen uttrycks inte 

direkt och spontant utan är något som terapeuten arbetar med inom sig själv som ett sätt 

att förstå klienten och sedan kan uttrycka genom att förmedla förståelsen till klienten. 

Terapeuten upplever också en skillnad mellan hur terapeuten och klienten kan vara i 

relationen, klienten har en större frihet. 

 

”Klienten kan ju säga göra eller uttrycka vad den vill alltså… ha vilka tankar man 

vill och mitt jobb som terapeut är ju faktiskt bara att försöka förstå vad det här 

handlar om. Jag får ju liksom inte värdera... eller moralisera, då är jag ute och 

cyklar som terapeut... utan mitt jobb är att förstå att... jamen den här klienten säger 

såhär… hur kan vi förstå det tillsammans? Det får man ju liksom… här kan man 

ju komma och säga att, jamen gud... du ser ju inte riktigt klok ut.” 

 

I den terapeutiska relationen väcks starka känslor hos både terapeuten och klienten men 

till skillnad från en annan nära relation är det meningen att deras respektive känslor inte 

ska bli sammanblandade i relationen. Känslorna som väcks hos terapeuten är viktiga 

som bärare av information men terapeutens privata känslor som inte handlar om arbetet 

med klienten ska inte styra hur relationen utvecklas. Detta är ett ideal och i vilken mån 

det är möjligt att uppnå eller ens eftersträvansvärt skiljer sig åt mellan terapeuterna. 

Gemensamt för alla terapeuters upplevelse är att arbetet innebär en strävan mot att 

använda de egna känslorna för att förstå klienten. 

 

”Nej men jag tänker att… om man i nära relationer… så är det ju lätt att man ändå 

trasslar in sig… när båda är lika involverade och det kommer upp sidor hos en 

själv som man inte har koll på… och det gör det samtidigt hos båda… att man kan 

köra fast. Men den terapeutiska situationen är ju strukturerad så att terapeuten 
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undviker att vara delaktig i att skapa… vad ska man säga i att… undviker att 

belasta patienten med sitt eget… och det tror jag gör att man undviker en del 

trassligheter som kan finnas i mer vanliga nära relationer.” 

 

Den terapeutiska relationen upplevs som både verklig och overklig. 

 

”Ja det är en mänsklig relation, en arbetsrelation och en… ja den har dubbelheten 

tänker jag, dels att vara en verklig relation och en… inte verklig relation. Ja den 

har både ochet i sig, verkligheten och äktheten och mötet och… men också det 

overkliga i situationen av att mötas i terapi. Det är vid sidan av livet tänker jag, 

det inte tillhör inte det andra… vi ses bara här bara den tiden, vi förhåller oss på 

ett visst sätt till varandra, ja vissa regler för hur vi gör och… inte gör.” 

 

Känslan av overklighet har att göra med den terapeutiska relationens speciella karaktär. 

Dess tydliga avgränsningar både i tid och rum, och när det gäller hur klienten och 

terapeuten förhåller sig till varandra, visar sig i materialet som något som hör samman 

med upplevelsen av den terapeutiska relationen som overklig och som något vid sidan 

av klientens och terapeutens övriga liv. Den terapeutiska relationen upplevs samtidigt 

som verklig, vilket i materialet träder fram som sammanlänkat med upplevelsen av att 

de känslor som väcks i relationen är äkta och samma känslor som väcks i andra nära 

relationer. 

 

4. Den terapeutiska relationen innebär ett medvetet förhållningssätt hos terapeuten. 

För terapeutens del innebär den terapeutiska relationen ett särskilt sätt att vara på. Det 

handlar om en dubbelt riktad uppmärksamhet mot dels klienten och dels mot de egna 

reaktionerna på det som klienten förmedlar. Det kan upplevas som ett visst tillstånd som 

är något som terapeuten medvetet försätter sig i för att kunna arbeta.  

 

”Jag vet inte om det går men alltså det har någonting att göra med... alltså ungefär 

som en avspänd uppmärksamhet… med mycket ja, vad ska vi säga, jag vet inte 

om medvetenhet är rätt ord. Ja, jag är mycket medveten om vad som händer inuti 

mig själv. Fast jag har fokus utanför mig. Annars kanske jag är mest medveten om 

mig själv när jag sitter och pratar och berättar om... vet du vad jag gjorde... eller 

någonting sådant där va, men alltså har mycket fokus i mig, eller nej, mycket 

medvetenhet i mig fast jag har fokus och uppmärksamhet på dig.” 

 

Detta upplevs som en del av en yrkesroll, något terapeuten gör automatiskt och som hör 

ihop med det terapeutiska arbetet. Yrkesrollen som terapeut är formad av vissa 

teoretiska grundantaganden. Som terapeut upplever man sig själv i relationen som 

bärare av en viss tradition och kunskap. I materialet träder terapeutens upplevelser av 

hur den psykodynamiska kunskapen påverkar deras sätt att vara i den terapeutiska 

relationen, fram på olika sätt. 

 

”Idag skulle jag säga att det är det som gör att jag känner mig trygg i mitt jobb... 

inte bara den här yttre ramen utan den inre ramen skulle jag vilja säga. Alltså 

numera då när jag har hunnit jobba ett tag har ramen blivit liksom en... den har 

också satt sig i mig... vilket gör också att jag, det behöver inte bli så rigitt.” 
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I vissa fall upplevs den teoretiska tillhörigheten som en trygghet medan den i andra fall 

kan upplevas som ett hinder för den terapeutiska relationen. 

 

”Jag har en väldigt såhär njugg inställning till teorier och allting, för när man väl 

är där att det är någonting som är besvärligt att prata om eller vara i... så är det 

bara mig själv jag kan använda. Och därför om jag lägger för mycket kring att tro 

på olika saker hit eller dit och och att uppehålla mig för mycket kring det... ja då 

blir jag bara besviken... eller vad ska jag säga... det gäller att vara väldigt såhär 

öppen för allting, och lyhörd på något sätt.” 

 

5. Den terapeutiska relationen är både symmetrisk och asymmetrisk och innebär ett 

stort ansvar 

En aspekt av den terapeutiska relationen är att det är en symmetrisk relation mellan två 

människor. Med symmetri menas att relationen kan ses som en jämlik relation där 

ansvaret för relationen är delat. En annan aspekt är att det är en professionell relation 

mellan klient och terapeut; en person som har behov av hjälp av den andre. Denna 

aspekt av relationen upplevs som asymmetrisk eftersom terapeuten har ett större ansvar 

för relationen. Klientens behov av terapeutens hjälp hör samman med att relationen 

förutom att vara en jämlik relation även kan upplevas som en relation som innehåller en 

ojämlikhet. 

 

”Ja det jag tänker är ju att den blir… på ett sätt så är det ju två människor som 

möts, och utifrån det strävan efter att förhålla sig jämlikt och respektfullt utifrån 

det, och å andra sidan så tänker jag att det finns en obalans i maktförhållandena, 

och att det inte går att förneka det. Det är fokus på den som söker hjälp, och ska 

vara tänker jag. Det hindrar inte alls på något vis tänker jag att terapeuten, att jag 

som terapeut är oerhört indragen och involverad och… på alla möjliga sätt… och 

blir och ska vara. Men det ska inte handla om mig på det sättet, vilket det ju gör 

ändå, men…” 

 

De här två aspekterna är inte alltid lätta att skilja åt vilket citatet ovan beskriver. I 

praktiken har terapeuten alltid ett större ansvar för relationen än klienten. Ansvaret 

innebär en strävan efter att vara följsam och försöka uppfatta klientens behov och vilja 

och vara aktsam på att samspelet inte handlar om terapeutens behov eller vilja. 

 

”Jag tycker det där är svårt, det är ett svårt etiskt övervägande därför att… i det 

här fallet då… för mig är det så att om någon söker för ett specifikt problem sådär 

och säger jag vill ha hjälp med min parrelation, och så jobbar vi med det fem 

gånger och sen så känner den här personen att nu funkar det bättre, jag tror jag 

klarar mig. Den här personen har inte sökt insiktsterapi och jag vet inte om jag… 

man kunde ha prövat och säga men är det inte att du ska vara, är du inte väldigt 

snabb nu, är det inte att du ska vara duktig igen? Så att nej, jag tycker att det är ett 

svårt avvägande där… för hur mycket kan man använda den terapeutiska 

relationen och till exempel säga någonting om du kanske vill sluta för att du är 

rädd för att kontakten här börjar fördjupas? Det kan man göra ibland och ibland 

gör jag inte det…” 
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Terapeutens ansvar är att följa klientens vilja men ändå försöka påverka klienten när 

terapeuten uppfattar att klientens agerande är en del av klientens problematik. 

 

6. Den terapeutiska relationen innebär ett arbete med relationen 

I den terapeutiska relationen sker hela tiden ett arbete med det som händer i relationen 

mellan terapeut och klient. Det är terapeutens ansvar att upprätta och upprätthålla 

arbetet. Arbetet syftar till att hjälpa klienten att förändra sitt sätt att relatera till andra 

människor och till sig själv och karaktäriseras av att terapeuten försöker förstå klienten 

utifrån det som gestaltas i den terapeutiska relationen.  Genom att prata med klienten 

om vad som händer kan terapeut och klient tillsammans utforska samspelet dem 

emellan. 

 

”Det funkar ju såhär... i den terapeutiska relationen kan man ju prata om vad som 

händer i relationen. Det är ju inte lika lätt ute i livet. Ja men som om man backar 

eller strular med tider och inte kommer så det är svårt att prata om då... ja men 

liksom i början då... det är svårt att prata om ja men det här med mamma som 

övergav mig eller... ja, vad man nu kommer fram till att det handlar om va.” 

 

Arbetet måste vara något som terapeuten gör tillsammans med klienten. För detta krävs 

att terapeuten har klientens förtroende. 

 

”Att man tänker att den ska hålla... alltså jag tänker att terapi är ju ett arbete man 

gör tillsammans... och att man måste... göra någon slags bedömning av om vi 

kommer att kunna jobba ihop. Kan vi hitta en allians, tror jag att jag kan hjälpa 

dig... känner du ett förtroende för mig... alltså ungefär så. Det är så jag tänker, att 

det är någon slags bärighet i det där, jo men det känns nog möjligt. Känns det som 

att vi ska kunna träffas igen och träffas kanske flera gånger framöver?” 

 

Arbetet måste kunna innehålla både positiva och negativa känslor eftersom alla 

relationer väcker både positiva och negativa känslor. Om den terapeutiska relationen 

ska vara en möjlighet för klienten att förstå mer om sig själv i relation till andra måste 

därför alla typer av känslor kunna uttryckas. 

 

”Men det är så... alltså jag tycker att det är skitkomplicerat det här, för det finns 

också den andra biten i det, att det måste kunna få vara någonting som är 

obehagligt också, att jag är störande. Det beror ju på lite vad patienten behöver, 

men då tror jag att det är såhär, att om det finns ett förtroende och en känsla som 

ändå är verksam, att man kan få vara den man är och att jag känner mig trygg här, 

och jag gillar den här personen, du vet såhär, verkligen... alltså då finns det 

möjlighet att kunna brottas med sånt där. Då kan jag också få vara dum och elak 

och de kan känna olika saker men det är kanon när vi kan prata om det... när vi 

kan prata om pratet.” 

 

Ett teoretiskt grundantagande är att personligheten formas i relationer ända från livets 

början och att den problematik klienten söker hjälp för har att göra med hur tidigare 

relationer har sett ut. Detta innebär att klientens problem förr eller senare kommer att bli 

synliga i relationen till terapeuten. Klienten kommer i viss mån uppfatta den 

terapeutiska relationen och agera i den som hon eller han agerar i relationer överlag. 
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Detta innebär även en möjlighet till förändring. Terapeutens ansvar är se till att 

klientens olika sätt att relatera så fritt som möjligt kan komma till uttryck och bearbetas 

i den terapeutiska relationen. Arbetet syftar till en förändring av den terapeutiska 

relationen och därmed även av klienten som person. 

 

Terapeuten kan uppleva hur arbetet med relationen över tid även förändrar hur han eller 

hon som terapeut förhåller sig till klienten i den terapeutiska relationen. I början av 

terapin då relationen måste upprättas upplever terapeuten att han eller hon är mer 

närvarande som person för att senare vara mer närvarande i egenskap av sin roll som 

terapeut. Mot slutet av terapin kan detta förändras igen. 

 

”Men det kan jag säga i slutet och då blir det ju mer av ett utifrånperspektiv… och 

jag blir också tydligare med det då, med mig, vad jag, hur jag uppfattar processen. 

Men det gäller för mig då, och det har jag tänkt på, att det gäller att hålla, ändå 

hålla den terapeutiska relationen kvar där, att inte… faktiskt inte bryta den, ens i 

avslutningen. Även om det kan vara en frestelse i det på något sätt, upplever jag.” 

 

Den terapeutiska relationen upphör samtidigt som arbetet avslutas men det kan av 

terapeuten upplevas som att den på ett symboliskt plan fortsätter inom både terapeut och 

klient. Detta möjliggör att terapier som en gång avslutats kan återupprättas vid ett 

senare tillfälle. 

 

7. Den terapeutiska relationen förutsätter att terapeuten uppfattar en vilja hos klienten 

7.1 Vilja till problemlösning 

7.2 Vilja till relation 

7.3 Vilja till problemlösning genom relation 

Terapeuten måste uppfatta en vilja hos klienten som kan ta sig uttryck genom en vilja 

till relation eller en vilja till att lösa ett specifikt problem. Från terapeutens perspektiv 

måste arbetet ske genom att lösa problem genom relationen men terapeuten måste inte 

uppleva att klienten delar denna förståelse kring relationen och arbetet. Viljan är något 

som terapeuten känner/anar/uppfattar hos klienten genom att den riktas mot terapeuten. 

Den kan gestalta sig på olika till synes motstridiga sätt. Terapeuten kan uppleva att 

ungdomar som söker terapi kan visa sin vilja till relation genom att ta avstånd från 

terapeuten. 

 

”Det är det jag menar när ungdomarna kan vara avvisande och så och de kan hålla 

mig borta, men jag känner att de vill någonting. Det är väl någonting där att de 

vill mig någonting och det hakar tag i att jag också känner att jag har någon 

upplevelse… att jag också kan vara till hjälp eller finnas där. Ja, vara till nytta för 

dem.” 

 

När klienter uttrycker motvilja mot arbetet eller mot relationen till terapeuten så är det i 

första hand något som terapeuten arbetar med att förstå. Ifall terapeuten uppfattar att 

klientens misstro är uttryck för att klienten verkligen inte är beredd att göra det som 

terapeuten menar är nödvändigt, det vill säga att arbeta med att förstå den gemensamma 

relationen, så är inte den terapeutiska relationen möjlig. 
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”Men jag har också varit med om att det är bara hårdnackat nej... nej, jag vill 

inte... och så får man... så får man då... okej då slutar vi här. För det ska inte 

kännas så… så ska det inte behöva kännas.” 

 

I de fall då terapeuten uppfattar att det finns en ömsesidig förståelse för att 

problemlösningen måste ske genom relation, upplever terapeuten att den terapeutiska 

relationen utvecklas till sin fulla potential. 

 

”Om man nu har sökt för sin parrelation så är det ju fullt ok att om det funkar 

bättre så, att man då vill sluta. Men vi hade någon gång kvar och efter att vi hade 

tagit det här beslutet om att hon skulle sluta så kommer hon tillbaka och är liksom 

blek och grå och nedstämd. Och vad som visar sig är att nu har hon åter varit den 

här duktiga patienten eller duktiga flickan så att säga… som skulle klara av det så 

snabbt och det kommer fram att hon har egentligen mycket mer i sig som hon 

skulle behöva prata om. Som till exempel en väldigt stark ilska som har mer med 

hennes historia att göra… och att hon känner att hon ska nog försöka gå till 

grunden med det här. Och då hamnar vi mycket mer på insidan av vad som rör sig 

i henne vad det är för hat… och då känns det som att… ja det blev en betydligt 

längre terapi, där hon… där vi jobbar med helt andra saker än med det hon först 

kom för egentligen.” 

 

Huruvida terapeutens uppfattning om arbetet med relationen delas av klienten är inte 

något som terapeuten med säkerhet kan veta. Osäkerheten kring detta är en oundviklig 

del av den terapeutiska relationen. Terapeutens förståelse av klientens uppfattning om 

relationen är en del av arbetet med att förstå klienten och relationen. 

 

8. Den terapeutiska relationen är en möjlighet att skapa något nytt 

Den förändring av klientens sätt att relatera och därmed av klientens person som är 

syftet med arbetet i den terapeutiska relationen sker genom att något nytt skapas mellan 

terapeut och klient i den terapeutiska relationen.  

 

”Ja alltså på ett sätt är det…  jag tycker att det här arbetet är åttio procent konst… 

någon typ av skapande.” 

 

Det nya måste ske tillsammans och kan inte vara något som klienten gör på egen hand.  

 

”Och samtidigt så finns ju livshistorien där min utgångspunkt är att vi… vi 

utvecklas i relationer, vi växer i relationer till andra. Och det här blir en relation 

igen där man kan skapa en ny erfarenhet tillsammans med en annan person och 

utvecklas och gå vidare… så det är det som jag tänker är verkligen terapeutiskt 

verksamt. Att vi går in i en ny relation där saker kan… vi kan rucka på gamla 

relationsmönster som har bara rullat på tidigare.” 
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Diskussion 

 

Sammanfattande resultat 

Den generella strukturen av fenomenet terapeutisk relation som framträdde i studien 

sammanfattas här i en synopsis för att ge en överblick över resultatet innan det 

diskuteras. 

 

Den terapeutiska relationen är ett fenomen som inte lätt går att beskriva med ord 

eftersom den kan syfta på flera olika nivåer av relationen mellan terapeut och klient. 

Dels är det ett möte mellan två människor som upplevs som en känslomässig kontakt 

och dels ett övergripande namn för allt som sker inom ramen för terapin. Det 

känslomässiga mötet är i sig mångfacetterat och kan avse en känsla av gemenskap eller 

av att vara olika, det kan också i vissa terapier upprättas kring själva arbetet med 

klientens problematik. Från terapeutens perspektiv skiljer sig de terapeutiska relationer 

som bygger på en känsla av personligt engagemang från båda parter, från de där arbetet 

helt och hållet bygger på ett professionellt möte. Den känslomässiga kontakten upplevs 

möjliggöra en mer fördjupad och fullständig terapeutisk relation. 

 

Den terapeutiska relationen är en avgränsad relation i flera bemärkelser. Dels finns 

tydliga avgränsningar gällande tid och plats och dels finns det gränser mellan terapeuten 

och klienten som är något som arbetet med relationen handlar om att utforska. 

Avgränsningarna innebär att terapeuten håller tillbaka privat material, värderingar och 

omdömen, och använder de egna känslorna som redskap för att förstå mer om klienten. 

Avgränsningarna hör samman med den terapeutiska relationens karaktär av att vara 

både en verklig och en overklig relation. De specifika förutsättningarna är något unikt 

och vid sidan av övriga livet medan de känslor som relationen väcker är äkta och av 

samma typ som utanför terapin. Terapeuten har ett mycket medvetet sätt att förhålla sig 

till klienten som har att göra med teoretiska grundantaganden och även ett professionellt 

ansvar. Att fokus i arbetet som sker i terapin ligger helt och hållet på klientens mående 

skapar en asymmetri som implicerar ett ansvar hos terapeuten för allt som sker i 

relationen. Den del av relationen som beskrivs som ett mellanmänskligt möte innebär att 

den terapeutiska relationen samtidigt är en symmetrisk relation som är jämlik och där 

ansvaret för den andre är symmetriskt.  

 

Arbetet med relationen är en del av den terapeutiska relationen och syftet med arbetet är 

att hjälpa klienten att förstå mer om sitt sätt att relatera till sig själv och andra och 

därmed få möjlighet att förändras som person. Att arbeta i en terapeutisk relation kräver 

att terapeuten uppfattar en vilja hos klienten som kan ta sig olika uttryck.  Antingen 

visar klienten en vilja till problemlösning eller till relation, denna uppdelning är dock 

analytisk och det är terapeutens bedömning som är avgörande. För terapeuten finns en 

medvetenhet om att arbetet måste ske genom relationen men det kan ta en tid innan 

detta blir tydligt för klienten. Det är en del av arbetet att skapa förståelse hos klienten 

för detta. Arbetet med att förstå klientens sätt att relatera och möjliggöra en förändring 

sker genom att terapeuten och klienten i den terapeutiska relationen skapar något nytt 

tillsammans.  
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Resultatdiskussion 

 

Den terapeutiska relationens dubbelhet 

Av resultaten framgår att den terapeutiska relationen kan förstås på flera sätt. Den 

framträder både som en känslomässig kontakt och samtidigt som de avgränsningar som 

upprättas för att möjliggöra denna känslomässiga kontakt. Det finns alltså en dubbelhet i 

den terapeutiska relationen och betydelsen kan variera under en och samma terapi. 

Mycket förenklat kan dubbelheten förstås som att den terapeutiska relationen är dels en 

relation med det övergripande syftet att hjälpa klienten och dels innebär den ett möte 

mellan två människor, den känslomässiga kontakten. 

 

Den terapeutiska relationen som ett övergripande namn på hela den terapeutiska 

processen 

Aspekten av den terapeutiska relationen som innebär syftet att hjälpa klienten har en 

konstituerande funktion. Den terapeutiska relationen är strukturerad så att ett möte ska 

kunna äga rum. Till strukturen hör den asymmetriska aspekten av den terapeutiska 

relationen: terapeuternas särskilda förhållningssätt och arbetet med relationen, det vill 

säga med den psykodynamiska traditionen, teorin och metoden. Syftet framträder i 

studien exempelvis som att klienten ska utvecklas som person och lära känna sig själv 

bättre eller må bättre. Förstådd på detta sätt kan den terapeutiska relationen beskrivas 

som något man gör, på ett visst sätt. Detta är vad Olsson beskriver som praxis (Olsson, 

2009). Den strukturerade situationen som är den terapeutiska relationen innebär en 

tydlig roll- och ansvarsfördelning. Av studien framkommer att en del av arbetet är just 

att utöva en profession, att axla en viss roll och att ta ett visst ansvar. Jurgen Reeder 

(2009) skriver om psykoanalysen och det etos som följer av att vara psykoanalytiker 

(vilket här antas gälla även för psykoterapeuter). Alla professioner kan sägas ha ett etos, 

med etos menas “en särskild samling karaktärsbundna egenskaper som odlas inom 

ramen för de traditioner som upprätthålls inom en bestämd yrkesgrupp” (Reeder, sid. 

84). Psykoterapi som yrkesutövning har en alldeles särskild inbyggd relation till sitt etos 

eftersom det är grunden för själva utövandet. Genom sin utbildning och teoretiska 

kunskap blir psykoterapeuten en personifiering av detta etos. Psykoterapeuten förvaltar 

en institutionaliserad kunskap framförallt i upprätthållandet av den psykoterapeutiska 

ramen och genom sitt förhållningssätt till klienten (Reeder, 2009). I studien framträder 

just avgränsningarna (ramen) samt terapeutens medvetna förhållningssätt i terapin som 

delar av en generell struktur. Reeder visar hur den psykoterapeutiska praxisen innebär 

en etik som uttrycks genom psykoterapeutens själva yrkesutövande. Den terapeutiska 

relationen har även andra etiska aspekter som kan förstås utifrån dess karaktär av att 

vara ett möte mellan två människor. 

 

Den terapeutiska relationen som ett möte mellan två människor 

Förutom att vara en institutionaliserad situation med syftet att hjälpa klienten framträder 

i studien även den terapeutiska relationen som ett möte mellan två människor som 

innebär en känslomässig kontakt. Den känslomässiga kontakten är något som 

terapeuterna på olika sätt upplever som svår att sätta ord på. Bohleber (2013) benämner 

hur ett mellanmänskligt möte innebär en känsla av närvaro eller kontakt och beskriver 

samtidigt hur många psykoanalytiker har gjort ansträngningar för att hitta ett språk för 

detta skeende. Till hjälp har de bland annat använt sig av teorier av Husserl och 

Lévinas. Husserls intersubjektivitetsteorier omnämndes i inledningen. Hans 
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beskrivningar av subjektets möte med ett annat berörde exempelvis hur subjektet 

konstituerar ett annat subjekt så som just ett annat subjekt, till skillnad från exempelvis 

ett objekt. Mötet med en annan är för Husserl ett möte med något som upplevs som 

analogt med det egna självet, samtidigt som det är ett möte med något som har en 

karaktär av att inte vara givet i sin ursprunglighet (Moran, 2000). Husserl menade även 

att den andres subjektivitet uttrycks genom hans eller hennes kropp, ett tema som har 

vidareutvecklats av bland andra Merleau-Ponty och Lévinas.  

 

Emmanuel Lévinas (1969) försökte likt Husserl beskriva hur en annan människa 

framträder för subjektet men tog sin utgångspunkt i upplevelsen av den andres ansikte 

för att beskriva karaktären och omedelbarheten i detta skeende. Lévinas betonade att 

mötet med den andre innebär ett möte med något (det vill säga med någon) som ligger 

utanför den egna räckvidden och som därför inte kan kontrolleras. Mötet med den andre 

är omedelbart och sker genom den direkta upplevelsen av den andres ansikte, men den 

andre är alltid irreducibel så till vida att den andre är något utöver det som subjektet 

möter. Den andre är inte manifestationen av sitt ansikte, den är precis: något annat. Den 

andre kan därför bara upplevas som onåbarhet och annanhet. Lévinas uttryckte det som 

att den andre är transcendent. Han skriver om mötet med den andre:  

 

To manifest oneself as a face is to impose oneself above and beyond the 

manifested and purely phenomenal form, to present oneself in a mode irreducible 

to manifestation, the very straightforwardness of the face to face, without the 

intermediary of any image, in one’s nudity, that is, in one’s destitution and 

hunger.  (Lévinas, 1969, sid. 200)  

 

Den andre kan bara finnas för subjektet som onåbarhet men det faktum att det bakom 

varje ansikte existerar ett annat subjekt innebär en utsatthet inför den andres blick. Den 

andre presenterar sig genom ansiktet för subjektets blick och appellerar till subjektet 

vilket enligt Lévinas innebär ett ansvar hos subjektet. Ansvaret är inte något som 

begränsar subjektets frihet utan snarare det som möjliggör den eftersom det skapar en 

möjlighet att välja (Lévinas, 1969). Den terapeutiska relationen framträder i studien som 

en relation som innebär ett stort ansvar och en del av det kan kopplas just till den 

omedelbara upplevelsen av att möta en annan människa. 

 

Den kroppsliga aspekten av subjektet och fenomenen undersöktes ingående av Maurice 

Merleau-Ponty (1997). Han beskrev hur kroppen alltid är en dubbelhet; ett “subjekt-

objekt”. Människan både har sin kropp och är sin kropp. Detta förhållande illustrerade 

han bland annat genom att visa hur kroppen aldrig helt kan bli synlig för subjektet 

eftersom ju närmre i betraktandet av den egna kroppen subjektet kommer själva ögonen, 

det vill säga percipierandet i sig, desto tydligare blir det att kroppen aldrig helt kan bli 

ett föremål som kan uppfattas utifrån. Snarare är kroppen det som möjliggör både 

subjektets vara i världen och upplevelsen av detta varande. Merleau-Ponty fångade in 

hur kroppen och det rumsliga är en förutsättning för upplevandet i sig och därmed även 

för alla former av intersubjektivitet. Det är genom min kropp som jag upplever mig 

själv och den andre.  

 

Ovanstående beskrivningar av Husserls, Lévinas och Merleau-Pontys syn på 

subjektiviteten och intersubjektiviteten som något primärt kroppsligt kan bidra till 
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förståelsen av terapeuternas svårigheter med att fånga in upplevelsen av den 

terapeutiska relationen med ord. Terapeuterna vet vad det är att vara i upplevelsen av 

kontakt, den är påtaglig och direkt i och för dem själva, men att förmedla den vidare 

med ord är att beskriva den så som ‘utifrån’, vilket ofrånkomligen framställer den på ett 

annat sätt än hur den upplevs. Upplevelsen av ‘möte’ eller ‘kontakt’ låter sig inte fångas 

in med ord utan att det som ska beskrivas förvanskas i framställningen. I den meningen 

har den mellanmänskliga aspekten av den terapeutiska relationen en ordlös dimension.  

 

Mötet mellan två människor träder fram i terapeuternas upplevelse på många olika sätt: 

som en känslomässig kontakt, en intensitet, ett släktskap eller som en upplevelse av att 

dela något med klienten. Den omedelbara känslomässiga kontakten kan även upplevas i 

form av en uppfattad olikhet mellan terapeut och klient. Även Martin Buber (2000) 

försökte hitta ord för att beskriva vad som sker i mötet mellan två människor, ett möte 

som han kallar för “det mellanmänskliga”. Relationer kan beskrivas som dubbeltydiga 

menar Buber eftersom de dels avser det som pågår kontinuerligt hos var och en av 

personerna i relationen; individuella psykiska processer för att hålla kvar den andre i 

minnet. Dels avser begreppet relation något annat, något aktuellt i nuet, som sker mellan 

två personer. Enligt Buber innebär att varsebli en annan människa något som sträcker 

sig ”långt utanför sympatins gränser.” Det avgörande är att något sker mellan två 

personer, det vill säga att detta något inte går att reducera till vad som sker i den ene 

eller den andre. “Att var och en av de båda blir medveten om den andre och därför 

förhåller sig så till honom att han icke behandlar honom som ett objekt, utan som 

partner i ett livsskeende-det må vara en boxningsmatch” (Buber, 2000, sid. 23).  

 

Det mellanmänskliga är något som uppstår då en människa möter en annan och är 

därför inte specifikt för den terapeutiska relationen. Det mellanmänskliga mötet behöver 

finnas med för att terapeuten och klienten ska ha något att arbeta med, men det är inte 

det enda som behöver finnas och det kan heller aldrig i praktiken helt separeras från 

andra aspekter av relationen. En terapeutisk relation innebär för terapeuten att 

kontinuerligt inom sig själv försöka sätta ord på vad som händer i och med det 

mellanmänskliga mötet, det vill säga i terapeuten själv, i klienten och i relationen 

mellan dem. Den innebär också ett samtal mellan terapeuten och klienten om vad som 

händer i klienten och i relationen. Terapeuten ansvarar för att bjuda in klienten till ett 

sådant språkligt, dialogiskt utforskande. Detta är arbetet som sker i och med den 

terapeutiska relationen. Förhållandet mellan det mellanmänskliga mötet och arbetet i 

terapin, så som det framträtt i studien kan diskuteras i relation till Reeders (2009) 

konceptualisering av det omedvetna. Reeder belyser den terapeutiska situationen utifrån 

både Freuds och Merleau-Pontys teorier och skriver:  

 

Ifall Freud sökte svaret på livets stora gåtor i libidon och den omedvetna 

sexualiteten, så skulle jag säga att det var den levda kroppens mysterium han stötte 

på, där hjärta, hjärna, inälvor, muskler, erogena zoner och lustfunktioner 

orkestreras till en levd helhet i samverkan med världen (Reeder, 2009, sid. 89). 

 

Reeder (2009) visar hur Freud såg det omedvetna som området för sin forskning och 

beskriver själv i sin tur det omedvetna, med hänvisning till Merleau-Ponty, som den 

levda kroppens mysterium. I denna studie framkommer att det måste finnas ett 

mellanmänskligt möte mellan terapeuten och klienten för att det ska finnas en relation 
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mellan dem som de kan arbeta med att förstå och förändra. Vidare framträder det 

mellanmänskliga mötet i form av exempelvis en känslomässig kontakt eller intensitet, 

som något som är svårt att beskriva med ord men som samtidigt är påtagligt för 

terapeuterna när de är i det. Kanske skulle det kunna uttryckas som att det är det 

mellanmänskliga mötet, i form av den ‘kroppsliga’ och ‘osymboliserade’ relationen 

mellan terapeut och klient, som är det främsta området för det arbete som görs i och 

med den terapeutiska relationen, och som består i ett dialogiskt utforskande.  

 

I inledningen beskrevs hur Gadamer såg människans vara som förståelse. Utifrån den 

egna horisonten, förförståelsen, kan subjektet möta en annan horisont, ett annat subjekt i 

form av tal, skrift eller andra kulturella yttringar. Om detta sker uppnår subjektet ny 

förståelse som även förändrar förförståelsen och därmed dess horisont: subjektets 

livsvärld skapas och återskapas i möten med andra subjekt. Ovan beskrevs hur möten 

mellan subjekt kan förstås som att de innefattar en kroppslig och osymboliserad 

dimension. Gadamer belyser en annan aspekt av ett mellanmänskligt möte i form av det 

symboliska. Han visar hur subjektets livsvärld, dess upplevda verklighet, är beroende av 

en symbolisk, det vill säga en kulturell eller språklig dimension (West, 2010). I den 

terapeutiska relationen kan språket aldrig sägas vara ett direkt återgivande av den 

omedelbara kroppsliga (icke- symboliserbara) dimensionen av relationen, men inte 

desto mindre är språket en nödvändig del av den terapeutiska relationen och arbetet i 

den. 

 

Dialogens betydelse för den terapeutiska relationen 

Att vara människa är enligt Buber att vara i relation till någon annan, att vara i det 

mellanmänskliga (Buber, 2000). Till det mellanmänskliga hör det talade ordet. Enligt 

Buber har en verklig dialog mer att göra med att finnas tillhands känslomässigt för en 

annan människa än vad som sägs i form av ord. Språket delas av Buber in i tre 

kategorier; språkets nuvarande förekomst, språkets potentiella omfattning och språkets 

uttryck. De första två kategorierna avser allt som kan sägas mellan människor i en viss 

tid i ett visst språkområde, det vill säga den gemensamma världen av mening och 

betydelse hos en grupp människor som delar samma språk och tillsammans skapar detta 

språk. Buber betonar att språket måste förstås som något beroende av ett mänskligt 

sammanhang. Med kategorin ‘språkets uttryck’ avses det talade ordet. Detta är beroende 

av de två föregående kategorierna men skiljer sig från dessa eftersom det synliggör det 

mellanmänskliga. För det talade ordet är en vilja till kommunikation en förutsättning. 

De två andra kategorierna möjliggör att denna vilja går att förverkliga men det talade 

ordet berör mer direkt denna mänskliga vilja som visar sig genom att “människorna 

vänder sig till varandra” (Buber, 1995, sid. 11). Om det talade ordet skriver Buber: 

 

Jag tror att det talade ordets betydelse grundar sig i det faktum att det inte vill 

stanna hos den som uttalar det. Det försöker få tag i någon som lyssnar, det 

griper tag i honom, ja det gör lyssnaren själv till en som talar, om än kanske bara 

ljudlöst. Detta får emellertid inte uppfattas så som om språket rätt och slätt är en 

summa av de båda samtalsparterna.../.../… som om samtalets händelseförlopp 

skulle kunna förstås tillräckligt genom en psykofysisk registrering av två 

individuella enheter under ett givet tidsförlopp. Det talade ordet beger sig hellre 

långt ut i den vibrerande sfären mellan personerna, den sfär jag kallar “Mellan” 

och som vi aldrig kan låta helt uppgå i de båda deltagarna. (Buber, 1995, sid. 13) 
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Det talade ordet är därför alltid ett tilltal till någon annan vilket kan jämföras med 

Lévinas sätt att använda ansiktet som uttryck för det som uppstår mellan två människor. 

För Lévinas är det som uppstår i mötet mellan två subjekt en direkt känsla av att aldrig 

kunna nå fram till den andre helt och hållet eftersom den andre endast kan förstås som 

något som inte kan förstås. Den andre är för Lévinas alltid mer än vad subjektet 

upplever den vara. Hos Buber däremot är det mellanmänskliga oskiljbart från det talade 

ordet och dialogen äger samma omedelbarhet som det fysiska mötet, om den är äkta. I 

andra fall menar Buber att det inte rör sig om tal i egentlig mening utan om en monolog 

förklädd till dialog.  

 

Av studien framgår att viljan har en avgörande betydelse för att upprätta en terapeutisk 

relation. Viljan är något som vi sett att Buber kopplar samman med språket. Han menar 

att ett skikt av språket som ligger före dess form är just viljan att bli till språk. I studien 

framträder viljan som en förutsättning för den terapeutiska relationen och som något 

som terapeuterna känner genom att den riktas mot dem. Detta kan gestalta sig som en 

känsla av att klienten vill terapeuten något, behöver terapeuten till något specifikt, vilket 

kan jämföras med Bubers beskrivning ovan av hur ordet griper tag i den som lyssnar så 

att han eller hon blir delaktig. Det terapeutiska arbetet förutsätter denna vilja men 

arbetet kan även sägas utgöras av att sätta ord på och skapa en gemensam förståelse av 

denna vilja. Vad det är klienten vill och önskar kan i relation till terapeuten bli till språk; 

till en delad erfarenhet som får språklig form. En relation innebär alltid en möjlighet att 

bli en kreativ och skapande person i relation till en annan person. Genom den 

terapeutiska relationen blir detta möjligt även där det tidigare inte varit det för en viss 

individ. Utifrån Bubers teorier om det ‘dialogiska’ kan klienternas svårigheter med 

relationer, vilket är en vanlig orsak till att söka terapi (vilket framkommit i studien) 

förstås som en svårighet med att upprätta verkliga dialoger och därmed vara i det 

mellanmänskliga område som tillåter ett kreativt skapande av något nytt. Den 

terapeutiska relationen bjuder in klienten till att vara del i en dialog (där det tidigare 

varit endast monolog) genom att terapeuten finns tillhands och tar sitt ansvar för att det 

talade ordet ges mening. Meningen är något som skapas tillsammans av terapeuten och 

klienten i relationen, den upplevs som en delad förståelse av klientens person och 

klientens problematik. Detta kan belysas utifrån Gadamers syn på förståelse som något 

som uppstår när två horisonter möts. Ett mellanmänskligt möte förstås härmed som 

innefattande både en ordlös och en språklig dimension. Mötet möjliggör för två subjekts 

horisonter att (delvis) sammansmälta så att ny mening kan uppstå vilket är avgörande 

för den terapeutiska relationen. 

 

De situationer då terapeuterna beskriver att det inte uppstår en känslomässig kontakt är 

intressanta eftersom det väcker frågan om vad för typ av möte som i dessa fall äger rum. 

Buber skriver om dialogen som en möjlighet till kommunikation men där en 

återhållsamhet hos den ena av personerna kan göra att mötet inte blir till. Det beskrivs 

som ett tillstånd av att “icke-kunna-meddela sig”. Detta tillstånd kan endast den som 

själv upplever det häva men genom att det finns en annan person som är benägen att ta 

emot, kan den som befinner sig i tillståndet av att “icke-kunna-meddela-sig” förmås 

upphäva sin återhållsamhet och börja kommunicera. Denna typ av kommunikation 

menar Buber är inte beroende av att uttryckas verbalt (Buber, 2008). Terapeuterna 

beskriver just mötet som något ordlöst och som kan komma till stånd genom att 

terapeuten försöker visa sin empati och sin nyfikenhet det vill säga det som Buber 
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beskriver; att de finns tillhands och är beredda att upplåta sin totala uppmärksamhet på 

just klienten. Att finnas tillhands är ett kännetecken för det särskilda varandetillstånd 

som i studien träder fram som en del av terapeuternas roll i den terapeutiska relationen.  

 

Vad är den känslomässiga kontakten och är den nödvändig? 

Av studien framkommer att det finns olika upplevelser av den känslomässiga 

kontaktens betydelse för att relationen ska bli helt och hållet terapeutisk. En möjlighet 

är att tolka detta som att det finns två typer av terapeutisk relation; en där den 

känslomässiga kontakten är en förutsättning för och möjliggör en mer fullständig 

terapeutisk relation och en annan typ av terapeutisk relation som upprättas kring ett visst 

arbete och därmed aldrig blir lika känslomässig. I studien tolkades dock dessa inte som 

olika typer av fenomenet utan som ett uttryck för den generella strukturen. Det finns 

alltid en osäkerhet i den terapeutiska relationen som kan kopplas till den omedelbara 

kroppsliga dimensionen vilken ovan belysts utifrån olika teorier och framkommit som 

något som inte är möjligt att fånga in med ord. Det icke-verbala skapar en osäkerhet 

som enligt Buber till viss del överbryggs genom dialogen men även Buber skriver om 

en osäkerhet kring om den andre i ett mellanmänskligt möte verkligen är inbegripen i en 

dialog och en osäkerhet om när detta i så fall sker; vid vilken tidpunkt den andre börjar 

träda fram i mötet. Även i fall då det till synes är ett mellanmänskligt möte finns 

utrymme för att den ena av parterna inte träder fram men då den parten som finns 

tillgänglig och tillhands, i detta fall terapeuten, inte med säkerhet kan veta om eller när 

den andre kommer visa sig och ta verklig del i det mellanmänskliga. Han eller hon kan 

endast finnas där och invänta den andres vilja till kommunikation. Buber skriver om det 

mellanmänskliga att det sker i nuet men även att det träder fram som något som kan 

intensifieras: “Jag avser emellertid med det mellanmänskliga uteslutande sådant som 

aktuellt sker mellan människor, antingen i full ömsesidighet, eller (författarnas 

kursivering) på sådant sätt att det utan vidare kan intensifieras och fullföljas till 

ömsesidighet” (Buber, 2000, sid. 25). Eftersom den terapeutiska relationen är en 

relation med syftet att möjliggöra ett mellanmänskligt möte måste terapeuterna stanna 

kvar i relationen om de uppfattar att det finns minsta antydan till att ett mellanmänskligt 

möte kan ske (i en relativt snar framtid).  

 

Utifrån ovan beskrivna osäkerhet förstås variationen som i studien framkommer 

gällande den känslomässiga kontaktens betydelse för den terapeutiska relationen, som 

att fenomenet gestaltar sig på olika sätt i varje unikt mellanmänskligt möte. Varje möte 

har sin specifika process och de två parterna i relationen visar sig för varandra på ett för 

varje möte unikt sätt. Vår tolkning är således att den terapeutiska relationen verkligen är 

beroende av det känslomässiga mötet men att det råder en oundviklig osäkerhet kring 

om och vid vilken tidpunkt i kontakten som mötet uppstår. Denna tolkning stöds även 

av att den terapeutiska relationen i studien framträtt som möjlig att missta sig kring på 

så sätt att det som vid en viss tidpunkt av terapeuten upplevts som en terapeutisk 

relation, i efterhand visat sig inte ha varit det ömsesidiga möte som terapeuten trott. 

Detta kan tolkas som att den terapeutiska relationen funnits som potential men aldrig i 

det unika mötet fullt utvecklats till ömsesidighet. Eftersom den terapeutiska relationen 

snarare måste beskrivas som en relation som strävar mot att fullfölja ett ömsesidigt möte 

måste även fall där detta aldrig helt uppnåtts karaktäriseras som terapeutiska relationer. 

Potentialen framträder som en nödvändig del av den terapeutiska relationen men 

huruvida denna fullföljs kommer det alltid råda en osäkerhet kring.  
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Terapeutens förhållningssätt i den terapeutiska relationen har här belysts utifrån både 

teorier om det mellanmänskliga och utifrån förståelsen av psykoterapi som praxis. Det 

har på så sätt blivit tydligt att den terapeutiska relationen är ett mycket komplext 

fenomen där den ena aspekten, att terapeuten axlar en viss roll och skapar en viss 

struktur, i praktiken är oskiljbar från vad som framträder som det känslomässiga mötet. 

Ansvaret har i denna text diskuterats från olika perspektiv: dels som något som 

impliceras av det mellanmänskliga mötet som sker i en terapi och dels som ett ansvar 

som följer av den specifika institutionaliserade strukturen. Denna härledning av ansvaret 

till olika källor och därmed indelning av ansvaret är inte något som låter sig göras i 

praktiken men som i denna studie syftat till att förstå mer om den situation som ger 

upphov till den terapeutiska relationen.  

 

Metoddiskussion 

 

EPP-metoden 

EPP-metoden valdes för att den antogs bäst passa syftet med studien: att förstå vad den 

terapeutiska relationen är. Eftersom metoden syftar till att beskriva ett fenomens 

generella struktur antogs den vara lämplig. Genomförandet av EPP-metoden innebar 

vissa svårigheter förutom att den vilar på en avancerad teoretisk grund vilken var 

tidskrävande att sätta sig in i. En svårighet som uppstod i samband med det sista 

analyssteget, att finna de generella kännetecknen för fenomenet, var att avgöra om 

materialet skulle delas in i olika typer av fenomenet. Detta gjordes dock inte i denna 

studie eftersom vi inte fann kännetecken som tydde på att detta lät sig göras. En 

möjlighet är att en ännu mer grundlig analys hade uppenbarat olika typer men på grund 

av denna studies begränsade omfattning var detta inte möjligt. Eftersom vi fann 

tillräckligt många generella kännetecken för att få fram en beskrivning av fenomenet 

som helhet fanns inte heller tillräckliga incitament för att närmre undersöka 

förekomsten av eventuella typer av fenomenet. En annan svårighet med analysen av 

materialet var att från fall till fall avgöra vilka olika framställningar som beskrev en och 

samma meningsaspekt och vilka framställningar som beskrev olika meningsaspekter. Vi 

ägnade därför mycket tid till att jämföra olika tolkningar av meningsenheter med 

varandra och när det var nödvändigt gå tillbaka till ursprungsprotokollen för att tolka 

om meningsenheter utifrån den förståelse för helheten som växte fram allteftersom. 

Detta innebär att denna typ av studie aldrig kan anses avslutad såtillvida att ny mening 

hela tiden kan finnas. 

 

Undersökningsdeltagare och datainsamling 

I föreliggande studie deltog tio legitimerade psykoterapeuter. Antalet deltagare valdes 

för att få en så heltäckande beskrivning av fenomenet som möjligt. Dock hade ett 

mindre antal möjliggjort en mer grundlig analys av varje intervju vilket kan tänkas hade 

inneburit en djupare förståelse för fenomenet. Inklusionskriteriet för urvalet var endast 

legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter och deltagarnas grundläggande 

utbildning varierade. Eftersom den fenomenologiska forskningsmetoden utgår från varje 

subjekts unika erfarenhet är alla aspekter av den individuella identiteten lika viktiga. 

Därför finns ingen anledning att anta att det i deltagarnas bakgrund fanns gemensamma 

faktorer som kan tänkas ha påverkat resultatet mer än något annat. Dock är en strävan i 

metoden att få en så heltäckande beskrivning som möjligt utifrån olika subjektiva 

upplevelser, varför det finns en poäng i att välja deltagare med så stor spridning 
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avseende egenskaper som kön, etnicitet, ålder, kulturell identitet och så vidare, som 

möjligt. Ett problem som kan diskuteras i samband med detta är huruvida de personer 

som valde att delta i studien på något sätt inte kan antas vara representativa för alla med 

inklusionskriteriet i och med det faktum att de anmälde intresse för att deltaga. Detta är 

emellertid något som inte låter sig undersökas och det finns inga goda skäl att anta att så 

är fallet. Urvalet i denna studie har endast tagit hänsyn till spridning i kön och i viss 

mån till bakgrund gällande den grundläggande utbildningen, vilket kan ses som en brist.  

 

Valet av ostrukturerade djupintervjuer som datainsamlingsmetod grundades på valet av 

metodologi och studiens explorativa syfte, det vill säga att undersöka vad den 

terapeutiska relationen är. En strukturerad intervju hade oundvikligen innehållit vår 

egen förförståelse för begreppet och därmed begränsat möjligheten att upptäcka något 

nytt. Eftersom metoden syftar till att så lite om möjligt påverka subjektets beskrivning 

av det undersökta fenomenet och erhålla en så spontan och direkt framställning som 

möjligt var intervjuarnas strävan att försöka hålla sig så tillbakadragna som möjligt.  

 

Validitet och reliabilitet 

Inom fenomenologisk forskning avgörs validiteten av en tolkning utifrån hur 

meningsfull denna kan sägas vara i förhållande till en helhetsförståelse för ett visst 

fenomen. Sanningsbegreppet som används inom fenomenologisk forskning är 

koherensteorin, det vill säga att en tolkning av en del av ett fenomen måste vara förenlig 

med tolkningen av andra delar av fenomenet som helhet. Ett annat sanningsbegrepp är 

korrespondensteorin där sanning avgörs av hur väl en utsaga stämmer överens med 

objektiva fakta. Studieobjektet för den fenomenologiska forskningen är ett fenomen 

som uppfattas av ett medvetande. Kunskap om fenomenet kan därför endast nås genom 

kunskap om hur fenomenet upplevs av subjektet. Därför kan validiteten när det gäller 

fenomenologisk forskning inte avgöras med hjälp av korrespondensteorin utan måste 

förstås utifrån hur meningsfull en tolkning är för att förstå fenomenet. Validiteten när 

det gäller EPP-metoden är beroende av hur pass väl forskarna lyckas genomföra den 

partiella fenomenologiska psykologiska reduktionen det vill säga lyckats med att sätta 

sin egen förförståelse för fenomenet åt sidan. I vilken mån hon eller han har varit öppen 

och fördomsfri i sin tolkning av subjektens framställning av fenomenet (Karlsson, 

1993). Detta är något som aldrig helt och hållet kan uppnås utan är ett eftersträvat ideal. 

I denna studie har vi varit två personer som utfört analysen och tolkat materialet vilket 

borde minska riskerna för att vår individuella förförståelse begränsat förståelsen av 

informanternas upplevelser. Svårigheten med denna typ av studier är att forskarens egen 

subjektivitet antas vara nödvändig för att förstå subjektet i studien. I denna studie kan 

även en möjlig begränsning ha varit att författarna själva inte är legitimerade 

psykoterapeuter vilket kan ha inverkat på vår förmåga att tolka meningen i 

informanternas upplevelser.  

 

Reliabilitetsbegreppet är svårtillämpat på fenomenologisk forskning eftersom det som 

eftersöks är mening snarare än objektiva mätbara fakta. Reliabilitetsbegreppet 

sammanfaller därför i hög grad med validitetsbegreppet eftersom det viktiga är 

forskarens förmåga att genomföra den partiella fenomenologiska psykologiska 

reduktionen samt den eidetiska induktionen.  
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Slutkommentar 

I inledningen till denna uppsats lyftes problem med att studera den terapeutiska 

relationen med en kvantitativ metod fram. Det beskrevs hur perspektivet som forskaren 

tar oundvikligen påverkar resultatet av forskningen. När det gäller psykoterapiforskning 

beskrevs hur detta får konsekvensen att den kvantitativa forskningen, som 

operationaliserar begrepp som terapeutisk relation, misslyckas med att fånga in centrala 

aspekter av fenomenet och får därmed en mycket begränsad relevans för den utövande 

praktikern. Resultaten som framträtt i denna studie kan diskuteras i ljuset av denna 

kritik. Beskrivningen av fenomenets generella struktur kan bidra till en fördjupad 

förståelse av den terapeutiska relationen. Studien kan därmed vara ett redskap för 

psykoterapeuter i den egna praktiken men även ses som en utgångspunkt för fortsatt 

psykoterapiforskning utifrån ett fenomenologiskt-hermeneutiskt perspektiv eftersom 

den genererar nya relevanta frågeställningar. Till exempel vore det av intresse att göra 

en jämförelse mellan resultaten i denna studie och en studie utifrån ett klientperspektiv, 

att undersöka den terapeutiska relationen inom olika psykoterapiinriktningar samt göra 

en vidare och djupare undersökning av näraliggande begrepp såsom överföring, 

motöverföring, ramar och rambrott.  

 

Föreliggande studie har visat att det finns aspekter av den terapeutiska relationen som 

inte låter sig fångas i ord. Vidare har fenomenet framträtt som något som inte är möjligt 

att reducera till de individuella parterna i relationen och deras respektive psyken. Den 

terapeutiska relationen har framträtt som ett intersubjektivt fenomen med en inneboende 

osäkerhet. Detta överensstämmer med tidigare forskning om psykoterapi utifrån ett 

fenomenologiskt-hermeneutiskt perspektiv (Bradfield, 2012). Psykoterapiforskning 

inom denna tradition vill fånga in forskarens position i förhållande till det som studeras 

i själva forskningen. Bruce Bradfield (2012) argumenterar för psykoterapiforskning där 

forskaren tar ett inifrån-perspektiv och använder den egna subjektiviteten såsom en del 

av ett intersubjektivt samspel med informanten. Liksom Olsson (2009) menar han att 

psykoterapiforskning måste fånga sättet som psykoterapi utövas på. Han tar även upp 

aspekter av samspelet mellan forskare och informant som överensstämmer med vad som 

framkommit som viktiga delar av den terapeutiska relationen i denna studie. Bland 

dessa kan nämnas forskarens egen empati i form av en kroppslig närvaro, ett empatiskt 

och följsamt förhållningssätt som innebär en öppenhet inför den andres subjektiva 

upplevelse, samt en strävan efter att förstå och skapa mening. Likheterna mellan 

forskarrollen och rollen som psykoterapeut innebär att även forskaren är en del i ett 

intersubjektivt samspel och därför har ett mellanmänskligt ansvar såväl som ett ansvar 

som professionell.  
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