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Abstract 

The view on countertransference has changed from initially discussing the ignorance 

of psychotherapists to now being perceived as one of the most important components 

in understanding the unconscious communication of patients. The purpose of the 

investigation was to understand unconscious communication between therapist and 

patient, and in particular the phenomenon of countertransference. Therapists at a 

public psychiatric centre were exposed to vignettes that show examples of 

unconscious communication with obvious features of projective identificatory 

interaction between patient and therapist. A short and loosely structured interview 

followed. 21 interviews of this kind were made and analyzed according to IPA. The 

therapists well recognized them selves, and related what they experienced through the 

vignettes to their work. It showed that the countertransference dealt with feelings of 

vulnerability, inadequacy and powerlessness. The therapists reflected on the emotions 

and emphasized the significance of supervision and teamwork. They didn’t distinguish 

the feelings as countertransference and benefit from them in the treatment. The 

therapists handled the feelings by:  carrying, denial, making them selves immune, 

acting out and projecting, and their work did not appear to be integrated with accepted 

theories. In the study this has been analyzed from the therapists work situation, 

personality and degree of education. 

 

Keywords. Psychiatric treatment work, treatment relations, unconscious 

communication, countertransference, projective identification. 
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Sammanfattning 

Synen på motöverföring har förändrats sedan begreppet myntades 

från att först ha setts som psykoterapeuters okunnighet till att nu 

uppfattas som en av de viktigaste komponenterna i förståelsen av 

patienters omedvetna kommunikation. Undersökningens syfte var att 

fördjupa och förstå omedveten kommunikation mellan behandlare 

och patient, i synnerhet fenomenet motöverföring. Behandlare på en 

allmänpsykiatrisk mottagning exponerades för vinjetter som 

beskriver exempel på omedveten kommunikation med tydliga drag 

av projektivt identifikatoriskt samspel mellan patient och 

behandlare. Denna exponering följdes av en kort och löst 

strukturerad intervju. 21 intervjuer av detta slag genomfördes och 

analyserades enligt IPA (Interpretive Phenomenological Analysis). 

Behandlarna kände väl igen sig och relaterade det de upplevde via 

vinjetterna till sitt arbete. Motöverföringen visade sig handla om 

känslor av bland annat sårbarhet, otillräcklighet och maktlöshet. 

Behandlarna reflekterade över känslorna och betonade betydelsen av 

handledning och teamarbete. De hade dock svårigheter att se 

känslorna som motöverföring och dra nytta av dem i behandlingen.  

Behandlarna hanterade känslorna i omedveten kommunikation och 

motöverföring genom att: bära, förneka och göra sig immuna, 

utagera och projicera och deras arbete framstod inte som integrerat i 

vedertagna teorier. I undersökningen har detta analyserats utifrån 

bland annat arbetssituation, personlighet och utbildningsnivå.  

 

 

Nyckelord. Psykiatriskt behandlingsarbete, behandlingsrelation,  

omedveten kommunikation, motöverföring, projektiv identifikation. 
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Inledning 

I det moderna tänkandet inom psykoanalytiskt orienterade teorier och metoder ses relationen 

mellan terapeuten och patienten som alltmer central och därmed framhålls även fenomenen 

överföring och motöverföring som viktiga aspekter av den. Man anser det inte längre varken 

som önskvärt eller möjligt med en bild av terapeuten som en neutral skärm, vilken patienten 

projicerar sitt inre på. Terapeuten är en egen person med sin historia och sina inre konflikter. 

Genom bland annat egen psykoterapi kan terapeuten nå ökad självkännedom och på så vis bli 

mer medveten om hur hans/hennes inre påverkar relationen. Man kan se terapeutens särskilda 

personlighet och problematik som avvikelser från neutraliteten. Genom att som terapeut vara 

extra uppmärksam på och medveten om sin egen sårbarhet kan terapeuten lättare skilja ut vad 

som är patientens känslor och vad som är terapeutens egna. ”Också inom terapeuten sker 

processer som är en sammansmältning av förflutet och nutid, realitet och fantasi, yttre och 

inre, medvetet och omedvetet” (Igra, 1987, s 170).  

Patrick Casement (1995) tar också upp att terapeuter inte längre kan hävda att de är 

den ”tomma skärm eller fläckfria spegel som Freud först förfäktade” (s 14), utan att man som 

terapeut förmedlar mer av sig själv till patienten än vad man vanligen förstår. Patienter noterar 

ofta vilka interventioner terapeuten väljer eller inte väljer att göra, terapeutens mående och 

förändringar i uppträdande, och tolkar på så sätt, åtminstone på ett omedvetet plan, terapeuten 

(ibid).  

Enpersonpsykologi har blivit tvåpersonpsykologi, det vill säga ett möte mellan två 

människor.  Psykodynamisk psykoterapi blir på så vis delvis ett utforskande av två 

människors inre liv. Fenomen som intersubjektivitet har fått större betydelse inom den 

psykodynamiska psykoterapin i och med detta förändrade synsätt.  Intersubjektivitet kan 

beskrivas som en gemensam, delad upplevelse, en ny och inte förut upplevd erfarenhet där två 

individer finner varandra. Den kan också förstås som ett uttryck för ett gemensamt mentalt 

utrymme, en mental plats för ömsesidig eftertanke (Stern, 2000). I det psykologiska fältet 

mellan terapeut och patient, i den gemensamma interaktionen, uppstår upplevelser och 

erfarenheter som går utöver de enskilda delarnas, det intersubjektiva tredje. Denna 

gemensamma upplevelse mellan två individer utgör en tredje ingrediens, eller ett tredje 

perspektiv, som är mer än kombinationen av dem båda, det som Ogden beskriver som 

analytiska tredje. För det lilla barnet är intersubjektivitet ett måste för att själv vara ett subjekt 

med egna känslor och tankar.  På liknande sätt behöver patienten en mottagare som en 

förutsättning för att få en röst och kunna bli hörd. Intersubjektivitet fordrar en viss kvalitet i 

anknytningen.  
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Nalle Puh: ”Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt 

enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat”.  

 

Det krävs en stor lyhördhet, förmåga till lyssnande och intoning samt självkännedom hos en 

behandlare för att kunna följa patientens känslor, tankar och avsikter. Att förstå när det är 

patientens känslor, önskningar och behov som visar sig och när det är behandlarens egna. 

Man talar om ”implicit knowledge”, en slags intuitiv kunskap i hur man möter och anpassar 

sig efter den andre genom förändringar i röstläge, tempo, miner, närhet-distans etc.  

Överföringen kan ses som en förutsättning för det psykoterapeutiska arbetet inom den 

psykodynamiska inriktningen.  En illusion byggs om en terapeutisk lek där patienten skapar 

sin terapeut och terapeuten skapar sin patient. Överföringen är en iscensättning av det 

omedvetnas realitet. En ny möjlighet till bearbetning skapas. Terapeuten är även vanligen 

numera friare i att använda och vara uppriktig med egna reaktioner inför patienten. I så 

kallade självavslöjanden (self disclosure) kan terapeuten mer öppet berätta om sina, för 

situationen relevanta, erfarenheter och upplevelser.  

Fenomenet omedveten kommunikation är svårt att tydligt definiera och de olika 

teoretikerna vi refererar till har delvis sin egen syn på detta och skildrar det med lite olika 

begrepp. Uppfattningen om företeelsen har dessutom förändrats genom åren. Omedveten 

kommunikation innefattar både verbal och icke verbal kommunikation och inrymmer begrepp 

som motöverföring, projektiv identifikation, omedveten identifikation och parallellprocesser, 

vilka ofta överlappar varandra.  Avsikten i studien är inte att teoretiskt särskilja begreppen 

utan att med hjälp av dem beskriva det fenomen som undersöks.   

Parallellprocesser kan beskrivas som parallella problem, låsningar och 

relationsmönster som uppstår mellan behandlare/patient och företrädesvis 

handledare/behandlare. Begreppet har sedan 1950-talet beskrivits i olika termer, exempelvis 

som en återspeglingsprocess. Vid omedveten identifikation identifierar sig behandlaren, ofta 

helt omedvetet, med sina patienters sätt att känna och tänka, tar över deras kamp och till och 

med praktiserar deras försvarsmönster. Behandlaren åstadkommer på så sätt ett 

ställföreträdande utagerande (Belin, 1993). 

Vi har valt att i uppsatsen fördjupa oss i omedveten kommunikation mellan terapeut 

och patient, som en del av denna i synnerhet i begreppet motöverföring. Vi använder oss av 

formuleringen ”totalistisk motöverföring”, som innefattar både det i terapeutens reaktion som 

härstammar från mötet med patienten och det som har sitt ursprung i terapeutens eget 
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förflutna. En definition av motöverföring som stämmer överens med denna beskrivning är 

”alla de känslor, fantasier och handlingstendenser som väcks hos terapeuten genom relationen 

till patienten” (Sigrell, 2000, s 136). Inom psykiatrin möter man patienter som ofta använder 

sig av omedveten kommunikation med inslag av projektiv identifikation i sitt sätt att uttrycka 

sina behov. 

 

Syfte och disposition 

Syftet med studien är att undersöka hur behandlare på en allmänpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning upplever och handskas med ovan beskrivna fenomen och genom deras 

beskrivningar belysa hur detta kommer till uttryck.  

            Hur handskas och beskriver behandlare på en allmänpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning omedveten kommunikation mellan behandlare och patient och då 

särskilt den del som handlar om motöverföring? 

Nu följer en teoretisk bakgrund och referensram för att sätta omedveten 

kommunikation och motöverföring i sitt sammanhang, följt av en beskrivning av metoden i 

studien. Vidare presenteras en redovisning av resultatet med analys och avslutningsvis 

kommer en slutdiskussion med fortsatt analys. 

 

Bakgrund och teoretisk referensram 

 

Motöverföring 

Synen på motöverföring har under historien förändrats.  Freud såg motöverföringen som 

något negativt som utgjorde ett hinder i terapin. Första gången termen motöverföring nämns i 

Freuds verk var i ”Den psykoanalytiska terapins framtidsutsikter” från 1910.   

Andra innovationer i tekniken har att göra med läkarens egen person. Vi har blivit 

uppmärksamma på den ”motöverföring” som inställer sig hos läkaren genom patientens 

inflytande på läkarens omedvetna känslor, och vi är inte främmande för att ställa kravet att 

läkaren måste igenkänna och behärska denna motöverföring hos sig själv. Sedan ett större 

antal personer kommit att utöva psykoanalys och sinsemellan utbyta sina erfarenheter har vi 

märkt att en psykoanalytiker inte kommer längre än hans egna komplex och inre motstånd 

tillåter. Vi begär därför att han börjar sin verksamhet med en självanalys och fortlöpande 

fördjupar denna under det att han gör sina erfarenheter med patienter. Den som inte 

åstadkommer något i en sådan självanalys kan utan vidare frånkänna sig förmågan att 

analytiskt behandla patienter (1910/1977, s 41-42). 
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Carl G. Jung (1996) framstår ha haft en något annorlunda syn på motöverföringen än Freud:  

Genom överföringen förändras emellertid läkarens själsliga gestalt, till en början utan att han 

märker det: han blir påverkad och kan i likhet med patienten endast med svårighet skilja 

mellan sig själv och det som tagit honom i besittning. Det leder till att båda utsätter sig för en 

omedelbar konfrontation med det mörker vari de demoniska krafterna har sin boning (s 260-

261).  

 

Wilfred Bion använde sig i slutet av sina verk av Freuds ursprungsdefinition av 

motöverföring, det vill säga det som väcks inom terapeuten som ett resultat av patientens 

influenser på terapeutens omedvetna känslor, och han poängterar att motöverföring inte har 

någon plats i psykoanalys utan att dess enda innebörd är att den visar terapeutens behov av 

ytterligare egen psykoterapi (Symington & Symington, 1996). 

Sandor Ferenczi var den som tidigt formulerade tanken om att de önskemål och 

känslor som patienten väcker i terapin är baserade på relationer till föräldrar och andra viktiga 

personer i individens historia. Ferenczi framförde att det krävs en respons från terapeuten för 

att möta patientens överföring och uttryck för längtan och saknad. I boken han skrev 

tillsammans med Otto Rank, The Development of Psychoanalysis (1924), framhöll de att det 

var upplevelsen i terapirelationen som var det viktigaste i behandlingen, inte insikten. 

Ferenczi ansåg att patienten agerade för att dra in terapeuten i sina interpersonella mönster i 

syfte att känna och erfara tidigare upplevelser i ett ömsesidigt upplevande och agerande med 

terapeuten. Det betydde att terapeutens känslor kunde ses som information om patienten och 

att de svarade på patientens behov av att upprepa en relation som varit traumatiserande. Det 

vill säga att de inte i första hand var problematiska känslor från terapeutens livshistoria 

(Holmqvist, 2007). 

Theodor Reik såg möjligheterna i att använda sig av motöverföringen i det 

terapeutiska arbetet genom att som terapeut lyssna till det som sägs bortom orden. Han skrev 

redan 1937 en bok i ämnet. Drygt tio år senare, 1948, la han till ytterligare kapitel i boken 

som han döpte ”Listening with the Third Ear” och har, även om ordet motöverföring inte 

nämns i någon av dessa böcker, haft en stor betydelse för de kommande teorierna om 

motöverföring. Han beskriver där hur psykoterapeuten använder sig av sitt eget omedvetna 

sinne för att upptäcka och tolka patientens omedvetna fantasier och önskningar (Tansey & 

Burke, 1989).  
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Heinrich Racker har haft betydande inverkan på synen av motöverföring de senaste 

decennierna och är ofta citerad och hänvisad till av andra författare och teoretiker inom 

samma ämne. Racker delade in begreppet i konkordant och komplementär motöverföring. 

Konkordant kan sägas vara likvärdigt med empati, det vill säga att terapeuten identifierar sig 

med patienten. Vid komplementär motöverföring identifierar sig terapeuten med något av 

patientens internaliserade objekt (Racker, 1968). 

Det tycks ha funnits en ovilja att närma sig och medge fenomenet motöverföring inom 

psykoanalysen. Flera författare nämner att terapeuter varit rädda för att blotta sina känslor, 

kanske med risk för att framstå som insiktslösa och okunniga. Ludvig Igra menar att om man 

som terapeut medgav motöverföringsproblemen var det som att ifrågasätta sin egen 

professionalitet.  ”Hela området förseglades därför under några årtionden, och en skrämmande 

överjagsångest vaktade ingången” (Igra, 1987, s 171). 

Racker förklarade att motöverföring inte är lika omfattande studerat som överföring av 

samma anledning som att oidipuskomplexet studerats med utgångspunkten barnets 

förhållande till föräldern i betydligt större utsträckning än föräldern gentemot barnet. Samma 

författare nämner att motöverföring betraktats ur ”poltergeist view” - som något farligt som 

måste kontrolleras (Tansey & Burke, 1989 s 15).  

Rolf Holmqvist (2007) menar att den psykoanalytiska teorin i en mening alltid varit 

relationell. Men att man å andra sidan kan uppfatta psykoanalysen ”som en ständig kamp för 

att hålla betydelsen av relationen borta från terapirummet” (s 39) och hänvisar till att för 

Freud var den psykoanalytiska terapisituationen ett slags laboratorium. Freud strävade efter 

att låta tekniken påverkas av relationen i så liten omfattning som möjligt (ibid). 

Holmqvist uppfattar det relationella perspektivet snarare som ett exempel på en 

psykoterapiintegration än en ny terapiform. Kanske är det även så, som Holmqvist också 

beskriver, att man nu börjat skriva och tala om psykoanalytisk och särskilt psykodynamisk 

terapi så som de faktiskt utövas. Det vill säga att dessa psykoterapeuter alltid arbetat med 

relationen mer än vad som beskrivits i litteraturen.  

På 1950-talet, i samband med att Melanie Kleins teorier spreds, började man se 

begreppet motöverföring på ett nytt sätt.  Melanie Klein såg relationen mellan terapeut och 

patient på liknande sätt som förhållandet mellan mamman och barnet. Hon var dock själv 

alltid tveksam till att använda motöverföringen i terapin (ibid). 

Flera av de kleinianska terapeuterna började även arbeta med patienter med svårare 

psykiska problem, vilket ledde till att motöverföringen lyftes fram mer. Inom både dessa 

grupper och interpersonellt inriktade terapeuter i USA började motöverföringen ses som ett 
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viktigt terapeutiskt instrument. Tidiga så kallade totalistiska teoretiker såsom Winnicott, 

Little, Heimann, Racker var mycket influerade av Klein. Heinmann var en bred förespråkare 

av det totalistiska perspektivet och betonade att den analytiska situationen är en relation 

mellan två personer. Heimann menade att det är svårt att avgöra om terapeutens reaktion på 

patienten är realistisk eller ej (Tancey & Burke 1989).  Två artiklar som fick stor betydelse är 

”Hate in the countertransference” av Donald Winnicott 1949 samt Paula Heimanns ”On 

countertransference”, 1950 (Holmqvist 2007)   

Otto F. Kernberg ser motöverföringen som terapeutens samtliga känslomässiga 

reaktioner i förhållande till patienten. Han delar upp motöverföringen i neurotiska och 

realistiska reaktioner. De neurotiska reaktionerna har sitt ursprung i terapeutens egna olösta 

konflikter och kan till exempel visa sig i en motöverföring som strider mot patientens 

överföring, att terapeuten på grund av egna erfarenheter reagerar på antingen patienten eller 

själva behandlingssituationen på ett icke relevant sätt. I den senare typen av motöverföring 

ger terapeuten ett realistiskt gensvar på patientens uttryck. Kernberg understryker vikten av att 

terapeuten avstår från att agera i motöverföringen och därmed får möjlighet att använda sina 

reaktioner i förhållande till patienten som en källa till information om annars oåtkomliga 

aspekter av patienten och av samspelet mellan terapeuten och patienten. På så sätt undviker 

också terapeuten att upprepa patientens patologiska interpersonella mönster från det förflutna 

och ger i stället patienten en möjlighet till en ny upplevelse.  

Kernberg har utvecklat en överföringsbaserad psykoterapi (Transference-Focused 

Psychotherapy, TFP) särskilt riktad till patienter med borderlineproblematik. Han nämner den 

speciella terapeutiska relationen med denna patientgrupp som ofta präglas av en sviktande 

terapeutisk allians, patientens intensiva aggression och användning av primitiva försvar, och 

som ofta väcker svåra och förvirrande känslor hos terapeuten. I denna behandling försöker 

man på ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt använda sig av motöverföringen. 

Terapeuten bör så förbehållslöst som möjligt stanna kvar i känslan av förvirring och 

uppmärksamma den speciella kvaliteten på känslorna som finns i interaktionen och se dessa 

som en viktig ledtråd till antingen ett liknande eller ett kompletterande känslotillstånd inom 

patienten. Efterhand försöker terapeuten identifiera de mest framträdande objektrelationerna. 

Genom att notera mönster i patientens interaktion med andra, särskilt med terapeuten, 

försöker man förstå patientens inre objektvärld. Terapeutens känslor ger hela tiden en ledtråd 

om vilka av dessa objektrepresentationer som är aktiverade i honom/henne av patienten. 

Terapeuten uppmärksammar främmande känslolägen, impulser att avvika från terapeutrollen, 

intensiva affekter och dylikt (Clarkin,  Kernberg & Yeomans, (2006). 
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Projektiv identifikation 

Melanie Klein var den som introducerade termen projektiv identifikation. Den beskrivs som 

en process där det lilla barnet fantiserar om att placera onda delar av eller hela det som 

upplevs som det onda självet, i moderns kropp. ”I dessa olika fantasier tar jaget genom 

projektion det yttre objektet – framför allt modern – i besittning och gör det till en utvidgning 

av självet” (Klein,1989, s 272). En benämning på en psykologisk process som uppstår under 

den paranoida-schizoida positionen, då barnet/patienten avspjälkar och projicerar onda delar 

av självet på en annan person så att självet befrias från de onda objekt som hotar att förgöra 

det (Ogden, 1987). 

Wilfred Bion har vidareutvecklat och tillämpat begreppet projektiv identifikation och 

betraktade det som den viktigaste formen av interaktion mellan patient och terapeut. Bion såg 

inte projektiv identifikation bara som en fantasi utan som en manipulation och menade att det 

därmed är en interpersonell interaktion. De psykiska funktioner som förvandlar 

sinnesintrycken till en form som kan registreras, organiseras och ihågkommas benämner Bion 

som alfafunktion. De sinnesintryck som inte omvandlas på detta sätt lagras som ”osmältbara 

fakta”, som inte kan knytas till någon annan upplevelse eller erfarenhet, det vill säga kan inte 

skapa någon mening. Dessa osmälta fakta hanteras genom att man stöter bort dem med hjälp 

av projektiv identifikation (ibid). 

Projektiv identifikation har som psykologisk process flera olika funktioner. Som 

försvar används den för att skapa avstånd eller göra sig av med outhärdliga känslor. Som 

kommunikation genom att skapa känslor liknande ens egna hos en annan person och 

därigenom en föreställning av att vara förstådd och av att vara ett med den andre. Som en 

form av objektrelationer ger projektiv identifikation en möjlighet att vara tillsammans med 

och relatera till ett delvis separat objekt. Och slutligen som ett led i den psykiska 

förändringsprocessen hjälper den projektiva identifikationen personen att möta svåra känslor 

som psykologiskt delvis bearbetas av en annan person för att sedan återinternaliseras i annan 

form (ibid). 

Projektiv identifikation kan ses som en affektiv kommunikation där den projicerande 

personen uttrycker ett behov av att göra en annan person uppmärksam på det som 

kommuniceras och att få en reaktion tillbaka. Den projicerande personen har känslor som inte 

är hanterbara och en omedveten fantasi om att placera detta känslotillstånd hos en annan 

person, för att antingen bli av med det eller för att göra det hanterbart. I interaktionen utövas 

en form av press med omedvetet syfte att få den andra att känna känslorna som finns inom 
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spädbarnet eller patienten. Om denna kommunikation med projektiv identifikation lyckas nå 

den andra personen skapas ett känslomässigt gensvar hos denne (Casement, 1995). 

Vid en projektiv identifikation är det intensiva känslor i omlopp och det innebär för 

behandlaren att akut ta hand om och bearbeta patientens material för att sedan kunna ge 

tillbaka det i mer bearbetad form. Mycket av detta arbete sker utan ord. Projektiv 

identifikation är en form av utagerande (acting out) i överföringen.  Behandlaren införlivas 

snabbt i patientens fantasivärld och reagerar vanligen med en känsla av obehag och kan 

plötsligt känna sig, till synes omotiverat, arg, ledsen, trött eller liknande. En upplevelse av 

ofrihet, att vara låst och kontrollerad och att varken kunna prata eller röra sig fritt. I den 

situationen krävs det att behandlaren har större förmåga att hantera dessa känslor än vad 

patienten har. De tidigare omöjliga känslorna blir därmed mindre skrämmande och mer 

hanterbara och kan sedan tas tillbaka av patienten. Om behandlaren däremot inte förstår denna 

kommunikation eller avskärmar sig, kommer inte den önskade terapeutiska processen till 

stånd.  

 

Metod 

I syfte att undersöka omedveten kommunikation och särskilt motöverföring skapades vinjetter 

med exempel på detta, vilka presenterades för personal inom psykiatrisk vård. Dessa fick 

kommentera vinjetterna och bli intervjuade om sina reflektioner.  

 

De intervjuade behandlarna 

Behandlarna som på detta sätt intervjuades arbetade på en allmänpsykiatrisk mottagning i 

Skåne. De tillfrågades på en arbetsplatsträff om att delta och var överlag positiva till det. 

Informationen som gavs var att undersökningen och intervjun handlar om behandlarnas 

vardag. Vi ville inte vara tydligare än så, för att i så stor utsträckning som möjligt få deras 

spontana reaktioner. Av 28 behandlare ställde 21 stycken upp för intervju. De sju som 

avböjde angav olika skäl. Någon ville av princip inte delta i denna typ av studier och någon 

upplevde det obehagligt att inte veta mer om vad undersökningen innebar. De som 

intervjuades var öppna och delade med sig av sina erfarenheter. 

 Vi valde en allmänpsykiatrisk mottagning eftersom den patientgrupp man möter där 

ofta har en problematik som medför att man många gånger kommunicerar via projektiv 

identifikation. 

Arbetsgruppen bestod av läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och sjuksköterskor. Samtliga utom en hade grundläggande psykoterapeutisk 
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utbildning eller annan vidareutbildning, antingen med psykodynamisk eller kognitiv 

inriktning.  

 

Vinjetterna och intervjuerna 

Vi formulerade väl igenkännbara exempel på behandlares möten med patienter där patienterna 

både för sig själva och behandlaren försöker dölja sina känslor av sorg, sårbarhet och ilska. 

Detta utmynnade i de tre vinjetterna nedan, som beskriver omedveten kommunikation med 

tydliga drag av projektiv identifikation och motöverföring i totalistisk bemärkelse.  

Ur den inre vågen av obehag utkristalliserades en känsla av sorg, vilken inte 

överensstämde med den glatt pratande människan framför mig. 

Jag ville skydda henne; hon verkade helt obekant med sin egen sårbarhet som kändes 

för mig så tydligt. 

När han sur och förebrående lämnade mig kände jag skuld, som om jag borde ha gjort 

mer för honom. 

 

Vinjetterna testades inledningsvis på vänner och kollegor för att undersöka vad de spontant 

väckte. Det visade att deras reaktioner gav det vi efterfrågade. Nästa steg i förberedelserna var 

att pröva vinjetterna med efterföljande intervju, som ett pilotförsök på tre behandlare vid en 

annan allmänpsykiatrisk mottagning än den där själva undersökningen skulle genomföras. I 

undersökningen fanns en strävan efter att vara öppna för de intervjuades reaktioner och 

samtidigt få svar på tre frågor. Dessa frågor kan sägas ha utgjort en löst strukturerad 

intervjuguide (bilaga 1). I själva undersökningssituationen med de 21 behandlarna lästes 

vinjetterna upp i direkt följd, enskilt för var och en, och deras omedelbara reaktioner på dessa 

efterfrågades. I de fall där det som söktes inte besvarades spontant, ställdes de ovan nämnda 

frågorna efterhand. Intervjuerna var tio till femton minuter långa, vilket var tillräckligt för att 

kunna fånga direkta reaktioner. Ett schema med tider för intervjuer sattes upp på 

mottagningen och undersökarna intervjuade hälften var. Intervjuerna spelades in på 

kassettband och skrevs ut av en sekreterare. De numrerades för att ge de intervjuade 

anonymitet. 
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Analysen av intervjuerna 

De transkriberade intervjuerna kan sägas utgöra en text, som kom att analyseras med hjälp av 

IPA, Interpretive Phenomenological Analysis (Willig, C. 2008). IPA är en kvalitativ metod 

för analys av psykologiska fenomen som livsöden och upplevelser och i vår studie omedveten 

kommunikation och särskilt motöverföring. Bearbetningen av textmaterialet skedde i flera 

steg där det första var att läsa de utskrivna intervjuerna, återuppleva dem och återge 

synpunkter till varandra. Det som återkom i intervjumaterialet ströks under och samlades som 

nyckelord.  

Därefter fortsatte vi att titta på materialet utifrån de tre frågorna; är detta något du 

känner igen, hur kan detta visa sig samt vad gör du med det? Nästa steg var att samla 

nyckelorden för att finna sådant som var gemensamt i dessa och som kunde utgöra ett kluster 

eller område. Denna process leder till att mönster och teman framträder (ibid). Dessa teman 

kom att utgöra en struktur till den berättelse om behandlarnas motöverföring, det vill säga 

deras sätt att uppleva och hantera omedveten kommunikation från sina patienter, som här 

följer. 

 

Resultat och analys 

De intervjuade kallas i uppsatsen antingen de intervjuade eller behandlare. Den litteratur vi 

använt oss av innehåller huvudsakligen psykoanalytiskt orienterade teorier och där är 

benämningen terapeut, vilket vi även i dessa fall använder. Flertalet av behandlarna på 

mottagningen är inte legitimerade psykoterapeuter och samtalen som erbjuds, och som de 

intervjuade refererar till, är således inte heller alltid psykoterapeutiska. 

 

Känner och känner igen 

De tre vinjetterna läses, som nämnts, upp i direkt följd för de intervjuade, som ger sina 

spontana reaktioner. Det är slående hur samtliga på mottagningen känner igen det som vi 

uppfattar att våra vinjetter belyser. De svarar spontant och verkar fånga det vi vill undersöka:  

 

”…kan man känna det tydligt att de är på en helt annan nivå när de pratar, som inte finns i 

orden så att säga. Så det är inkännandet alltså, känsloöverföringen, känslospridningen.”  

 

”…tungt ibland…människor inte visar vad de känner, att man har sina försvarsmekanismer. 

Man vet att det finns en enorm sorg inom patienterna men de sitter och ler, vill inte, skojar 

bort det. Jag har en del sådana patienter som försöker bagatellisera och skoja bort sina starka 
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suicidtankar och planer, så jag känner igen det väldigt tydligt och att det är svårt att komma 

åt det i samtalet med patienten. De har så starka försvar så att det är jättesvårt att arbeta med 

ibland.”  

 

”Ja, jag känner ofta en önskan att vilja skydda patienten och kanske ibland lite för mycket” 

 

” Den första, så kan jag väl känna igen att det inte är så ovanligt att man kan få en upplevelse 

att en person känner ångest men har en glättig yta, till exempel kan prata väldigt mycket och 

försöka vara samlad eller ja… men så känner man själv en sorts sorg eller en känsla inom sig 

att man får en upplevelse av att det som sägs och det som man kan känna i rummet inte 

stämmer. Det tycker jag kanske inte är så ovanligt.”  

 

Fenomenen är även tydligt igenkännbara för dem som arbetar med kroppsinriktad behandling:   

 

”Om jag skall säga den första vinjetten, så tänker jag liksom mer i den diskrepans man kan 

uppleva i vad patienten säger och vad patienten ger uttryck för och för min del kan det då 

gälla det kroppsliga, även så klart verbalt. Det är det jag tänker där.” 

 

I stort sett samtliga beskriver en bit in i intervjun olika situationer där de använder identiska 

eller likvärdiga benämningar för de känslor och reaktioner som nämnts i vinjetterna, på ett sätt 

som om det var något de själva kommit på i stunden.  Det kan tolkas som att orden väckt en 

känsla som de, utan att minnas vinjetterna ordagrant, senare gav uttryck för. Att vinjetterna 

förmedlat just omedveten kommunikation med inslag av projektiv identifikation.  

 

”Människor är väldigt sårbara som man träffar här. Det är ju inte så ovanligt heller, nä och 

att man kan känna att man vill skydda dem, kanske både från sin egna liksom angrepp på sig 

själva och att skydda dem kanske från att… ibland vill man ju kanske skydda dem från andra. 

Ja andra, alltså skydda dem från någonting”. 

 

”Sedan kan man ju också till och med känna att den är sårbar, att man vill skydda den från 

att, alltså att det kan bli ett hinder i arbetet, att man vill skydda den för mycket, att den är så 

sårbar, personen är så sårbar att man kanske kan känna ’-nämen jag skall vara försiktigt med 

dig’ och då kan ju det också bli ett hinder i arbetet.”  
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”Vissa patienter kan ju få en att ständigt känna sig otillräcklig därför att man aldrig kan göra 

tillräckligt mycket och det ingår i deras problematik eller så finns det sådana som, det kan 

finnas att man känner att man skulle ha varit mer uppmärksam.”  

 

Nalle Puh: För att verka avspänd och helt tillfreds kan man gnola tiddeli-pom några 

gånger på ett vad-ska-vi-göra-nu-då-sätt.  

  

Det verkar bland behandlarna finnas en uppfattning att det patienterna i vinjetterna 

kommunicerar känslomässigt inte stämmer överens med det som sägs eller visas. Att det är 

svåra och icke hanterbara känslor som patienten skyddar sig mot. Denna slutsats kan 

behandlaren dra utifrån den allmänna kunskapen om patienten och dennes förhållanden, till 

exempel att de vet att patienten berättade om något särskilt svårt i föregående samtal eller har 

en besvärlig aktuell livssituation. Andra gånger beskriver de att de på ett mer intuitivt sätt 

använder sig av känslan som väckts inom dem, alltså motöverföringen.  

 

”Ja, de har ju kommit en bit och det känns ju bra när det här leendet försvinner men ibland 

kommer det tillbaka helt plötsligt och då märker man att nu är det någonting här, nu är det 

inte bra”.   

 

”Ja det kan ju vara kanske att den är ironisk eller kanske skojar, det kan ju se olika ut, men 

det kan ju vara att den nämner i förbifarten att någonting traumatiskt har hänt och sedan 

skojas det bort eller ja att det skall skämtas kring det, så skulle det kunna se ut.” .  

 

”… när personen då börjar berätta om en vanlig dag och hur den ser ut så kommer ju alla 

svårigheter också men det kan man kanske inte vill berätta för mig, sina känslor, och då kan 

jag ju känna av de känslorna  istället”   

 

Bära 

Flertalet av de intervjuade beskriver hur de bär, håller och härbärgerar patientens känslor. 

Winnicott var den som myntade begreppet holding (hållande), vilket Bo Sigrell (2000) 

översätter: ”att omsluta och omfatta barnet i fysisk och psykisk mening på ett sätt som bidrar 

till att barnet hålls samman psykiskt” (s 51). Det kan rymma att skydda någon mot fysisk 

kränkning, skydda den/det svaga, att beakta ömtåligheten, ge omvårdnad, att följa de små 

förändringarna, få någon att orka och/eller våga leva vidare. Bions begrepp ”containing 

function” (härbärgerande funktion) kan ses som ett nästa steg efter hållande, då patienten 
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orkar att ta in verkligheten. Den har även bearbetande inslag och patienten behöver då hjälp 

med att orka hålla ut. 

 

”…där härbärgerar jag den här människans frustration”  

 

”…alltså när patienterna härbärgerar och när jag containrar. Att jag upplever det som att 

patienterna går lite lättare ut härifrån, ungefär som om du lägger någonting liksom att du lagt 

av dig en tung börda och sedan kan det bli lite lättare att gå ut.”  

 

”Det är den känslan av otillräcklighet, att vara otillräcklig, det är det som är jobbigt att bära. 

Samtidigt så vet man ju också att det är en del i processen, patientens process men min 

process också, att jag måste genom detta för att hjälpa patienten och då blir jag lite mer lugn i 

det så klart. Jag kan bära det på ett annat sätt.” 

 

Bärandet hos behandlarna rör sig mellan att i huvudsak avlasta och ge stöd åt patienten till att 

se det som en del i en process, där det förstås och sätts i ett sammanhang.  Liksom 

spädbarnets skrik riktar patienten i psykoterapin sitt ”tysta skrik” mot terapeuten, som 

behöver lyssna till sitt inre och sin egen erfarenhet av psykisk smärta för att kunna ta emot 

och förstå patientens känslor (Casemant, 1995). Terapeutens uppgift är då att skapa mening av 

patientens skrik.  

 

Kunskap och självkännedom 

Bland de intervjuade framförs vikten av utbildning, kunskap, erfarenhet och självkännedom 

för ökad förståelse, förmåga och ork att ta emot, bära och möta patienten med dennes känslor. 

Man betonar också behovet av handledning både som hjälp till insikt och i att få avlastning 

samt möjligheten att diskutera med kollegor.   

 

”Jag tycker att jag orkar bära det, faktiskt rätt så mycket. Fast jag tror ju också att 

erfarenhet, både yrkeserfarenheten och livserfarenheten har gett ganska mycket som gör att 

jag kan bära det.” 

 

”Jag har ju förtroende till teoribildningen och jag vet hur processen går, att det är en del av 

processen att skapa, både skapar patienterna de känslorna och det skapas hos mig någonting, 

men eftersom jag är medveten om att det funkar så, så blir jag lite mer lugn tänker jag.”  
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”Självkännedom för att arbeta med människor är ett måste. Egen ganska lång terapi för att 

kunna se ’det här är jag’, ’det här är min klient’. Det är vad jag tror. Det borde vara klart för 

att få arbeta överhuvudtaget med människor.” 

 

”...tar jag det på någon slags handledning, alternativt diskussion med kollegorna.” 

 

Behandlarnas upplevelser 

Egna upplevelser av misslyckande, att känna sig kränkt, otillräcklig, frustrerad och trött 

beskrivs. Det finns ett reflekterande över de egna reaktionerna och en ansträngning i att förstå 

och nå patienten, men känslorna verkar landa inom dem själv som behandlare. Det framstår 

som att man på olika sätt försöker ta hand om dessa känslor utan att i någon större 

utsträckning uppfatta dem som en kommunikation från patienten, en tillgång och ett verktyg i 

behandlingen.   

 

”...kan man ju känna med patienter som är missnöjda och då kan jag ju känna både att de 

lämnar rummet kanske eller vill inte ha med en att göra eller blir arg och går. Då kan det 

kännas som ett misslyckande, jag kan känna mig kränkt men jag kan också känna naturligtvis, 

hur skall jag nå den här patienten?”   

 

”Känsla av otillräcklighet, hur kan jag göra något annorlunda? Hur skall jag kunna räcka 

till?”  

 

”Jag kan ofta bli frustrerad”  

 

”Jag kan känna att jag kan blir trött, att jag känner otillräcklighet men jag ger inte upp”  

 

”Ja, det är många sådana där, jag har en patient som gör mig så enormt frustrerad och hon 

har jag haft väldigt väldigt länge också. Det går väldigt i vågor. En dag liksom, helt plötsligt 

kan hon, pang, slängde allt över mig och jag hör en röst i bakgrunden,(jag har ju haft uppe 

henne i handledning) som säger ’nu är du där igen, hon slänger över alltihop i knäet. Hur tror 

du du skall fixa det? Luta dig tillbaka i stolen, låt henne jobba”  

 

Flera teoretiker pekar just på vikten av att förstå och betrakta dessa känslor som 

motöverföring. Att det både är till hjälp för patienten och behandlaren att se och förstå 

kommunikationen i känslan. Kernberg menar att då terapeuten reagerar med att känna till 
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exempel leda, minskad empati för eller överdrivet engagemang i patienten så beror det ofta på 

att terapeuten är omedveten om motöverföringen. 

 

Impulser och ageranden 

De intervjuade beskriver olika impulser som väcks av känslorna inför patienten.  Enactment 

är ett interpersonellt fenomen och kan beskrivas som terapeutens motsvarighet till patientens 

utagerande (acting out), ett terapeutiskt rambrott. Terapeuten iscensätter något som händer 

inom honom/henne och svarar på motöverföringen med ett agerande (Roughton, (1992). Detta 

händer vanligen antingen i stark överföring eller då terapeuten har egna brister i förståelse 

eller i att kunna härbärgera. Ofta innebär detta att terapeuten möter patienten i dennes försvar, 

det skydd som patienten skapat och inte i den faktiska innersta sårbarheten hos patienten.  Det 

kan exempelvis handla om att som terapeut känna ilska mot patienten, vilket kan ge 

skuldkänslor och i sin tur leda till att terapeuten i stället blir överdrivet vänlig och 

undfallande. Man kan även uppfatta det som att behandlaren i dessa situationer tillfredsställer 

patientens uttryckta önskningar och inte innersta behov och att patienten därmed inte känner 

sig förstådd. 

 Ogden och andra författare poängterar vikten av att när man som terapeut upplever sig 

på ett sätt som motsvarar patientens projektiva fantasi, det vill säga är mottagare av patientens 

projektiva identifikation, inte agerar utan försöker stå ut med de känslor som väcks.  

Terapeuter som inte tolererar sina tankar och känslor gentemot patienten riskerar att 

förneka dem eller göra sig av med dem i form av utagerande. Därmed riskerar terapeuten att 

omedvetet motarbeta kommande samspel som kan framkalla liknande motöverföringsreaktion 

eller att iscensätta de känslor terapeuten inte vill kännas vid genom att förklara det som en 

problematik hos patienten (Kernberg et al 2005). 

 

”Ja, det där känner jag ju igen, att jag vill hjälpa och det är en tjej som kanske är ja…någon 

som är värnlös, kanske flippar ut, är utagerande kanske, alltså inte rädd om sig och hamnar i 

problemsituationer, kanske farliga situationer, att hon inte är medveten om riskerna hon 

utsätter sig för. Där känner jag att där skulle jag vilja, ja det kanske också är därför jag lite 

grann kämpar med mig själv, att behandla henne som en vuxen ändå, men spontant skulle jag 

kanske bara vilja slå armarna om henne ’oh du lilla vän, förstår du inte’  liksom men att jag 

hejdar mig själv att inte göra detta utan ändå behandla henne som en vuxen person.” .  

 

” Ja, jo det tycker jag att man kan känna igen, att man känner så stark empati för en patient så 

att man nästan vill, tycker jag, alltså så att man eller jag nästan skulle vilja ta hand om 
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patienten mer än vad min yrkesroll faktiskt tillåter om jag säger så. Gå utanför sina gränser, 

sedan får man ju reflektera det och tänka efter lite. Det är väl en sådan patient som skulle få 

mig att tänka efter var är jag personal och var är jag privat, eller var är jag i yrket och, eller 

låter jag känslorna ta lite, ja inte överhand, men kanske ja en balans där och som kanske inte 

är helt enkelt. Så tänker jag med det, att det är något som väcker så pass mycket på olika 

sätt.” 

 

”Alltså detta har jag inte känt någon gång för att jag brukar ge extra när jag tycker att det 

finns utrymme, det måste finnas utrymme också. I så fall om någon liksom inte är, kan man 

säga, ’färdig’ på den tiden så ger man en snabbare tid eller telefontid åtminstone. Man kan 

stanna över och då finns sådana extra samtal.” 

 

Mot bakgrund av det tidigare konstaterandet, att det inte är möjligt för terapeuten att framstå 

som en neutral skärm, så är det väl också troligt att terapeuten vid starka psykologiska 

processer som vid projektiv identifikation inte helt och hållet kan stå emot att visa en reaktion 

som kan ses som en form av utagerande.  Carpy framför också i sin artikel ”tolerating the 

Countertransference” (1989) att ”tolerera” motöverföringen inte innebär att terapeuten är 

känslomässigt oberörd inför patientens projektioner. Han anser att terapeuten ska tillåta sig att 

uppleva patientens projektioner i sin fulla styrka, men utan att agera ut på ett kraftfullt sätt. 

Han menar dock att ett visst utagerande är oundvikligt och att det finns en vinst i att patienten 

upplever att han/hon berör terapeuten. Detta verkar vara i linje med de funderingar Ferenczi 

hade.  

Flertalet samtal på mottagningen sker med en enskild patient, alltså ett möte mellan 

två personer.  I det enskilda samtalet förväntas och skapas vanligen en förtrolighet och 

intimitet mellan behandlare och patient. Detta är förstås i huvudsak gynnsamt för terapin och 

patienten, men om behandlaren inte lyckas hålla sin professionalitet med hjälp av bland annat 

utbildning, kunskap och självkännedom finns det risk att behandlaren låter egna behov och 

obearbetade konflikter bli styrande. Det finns i regel liten insyn utifrån i det enskilda samtalet, 

varför det ställer stora krav på den individuella behandlaren. Rolf Holmqvist (2007) 

understryker i det här sammanhanget vikten av teorin i det terapeutiska arbetet. Han hänvisar 

till Glen Gabbard som menar att man kan se denna förtroliga terapisituation som ett utlevande 

(enactment) av drömmen att få vara ensam med föräldern eller att få vara ensam med barnet 

En av behandlarna tycks beskriva detta nedan: 
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”Ibland kan man ju få en känsla av att man är den enda som har förstått hur sårbara de 

egentligen är och det behöver ju inte alls stämma men det kan ju bli en sådan situation också, 

att man har fått kontakt med den här personens sårbarhet och kanske arbetat med den och 

så…Ja med vissa patienter kan man ju få den upplevelsen att jag är egentligen den enda som 

förstår henne eller honom, det är ju naturligtvis alltid ett varningstecken om man liksom, om 

man skulle bli indragen i någon slags bubbla.”   

 

Hur ska man då kunna skilja på om känslan eller reaktionen har sitt ursprung hos patienten 

eller behandlaren? Trots de starka känslor som är vanliga hos patienter med en viss 

problematik så varnar flera teoretiker för att ta för givet att det är patienten som är källan.  

Bland annat Ogden beskriver hur även terapeuten kan utöva press på patienten genom 

projektiv identifikation. Det kan handla om en överdriven önskan om att patienten ska 

förbättras och bli frisk eller att patienten ska uppföra sig på ett visst vis. Behandlarna 

beskriver hur de på olika sätt försöker urskilja var känslan eller reaktionen har sitt ursprung: 

 

”…funderat på varför han var sur på mig och funderat på, naturligtvis, om jag hade sagt 

något olämpligt eller gjort något olämpligt, man får granska sig själv men också i 

överföringstermer om det är något…” 

 

”Hålla lite koll på ens egna reflektioner i mötet med patienten för att man inte skall gå in i sitt 

eget och lägga över det för då ser man ju sig själv och inte patienten. Det gäller ju att veta så 

mycket om sig själv så att man förstår ’det här var ju min upplevelse’ men ändå så kan man ju 

reflektera över traumat och känna igen sig men ändå måste man ju tänka ’så här tänker jag’ 

men det står ju inte för patienten eller för klienten.”  

 

”...alltså att jag inte tar åt mig i de två första från början, där tror jag att jag känner 

automatiskt att de är här, de söker hjälp och sedan att det kanske är glättigt eller skämtsamt 

eller så, det är så känsligt för dem att prata om det. Det är ju helt och hållet patientens. Men 

den sista där som är mer så anklagande, som jag uppfattat meningen, där tror jag att jag kan, 

ja det kanske har med min självsäkerhet eller min självkänsla att göra, att om någon kritiserar 

mig så får jag börjar rannsaka mig själv, ligger det någonting i det eller gör det inte det. 

Alltså det blir mer ett angrepp mot mig personligen. Det andra, nä…det är nog det.” 

 

”Försöka få klart för sig givetvis vad som är mitt eget och vad som är patientens och hur man 

skall förhålla sig och hantera det.” 

 



21 
 

Det omedvetnas logik 

Det är alltså starka känslor i omlopp vid en projektiv identifikation, som gör det särskilt svårt 

som behandlare att i motöverföringen skilja mellan de känslor som härstammar från ens eget 

förflutna och de som väckts i mötet med patienten.  Casement (1995) beskriver att eftersom 

det finns inslag av primärprocesstänkande i patientens omedvetna kommunikation i 

psykoterapin bör terapeuten lyssna efter det ”omedvetnas paradoxala logik” (s 16). Matte 

Blanco (The Unconscious as Infinite Sets, 1975, refererad i Casement 1995) använder sig av 

begreppet omedveten symmetri som är grundläggande för primärprocesstänkandet. Där antar 

vi omedvetet att alla relationer är symmetriska, och själv och den andre kan därför vara 

utbytbara även när det gäller patienten och terapeuten. Det finns inte heller något tidsbegrepp 

och det man upplever inom sig och utanför sig blir samma sak. 

Ur medveten synpunkt kan det förflutna och nuet fortfarande särskiljas som olika, vilken 

likhet det än är fråga om. Men eftersom det inte finns något tidsbegrepp i det omedvetna kan 

allt inom det överlappande området omedvetet lika väl hänföras till det förflutna som till nuet. 

Det är när likhet missuppfattas som överensstämmelse på detta sätt som överföringsfenomenet 

uppkommer: tidigare erfarenheter och därmed förknippade känslor överförs från det förflutna 

och upplevs som om det faktiskt fanns i nuet. Det är därför överföringen förefaller så verklig 

och omedelbar. (ibid, s 18). 

I det omedvetna kan det följaktligen vara oklart vem som ger upphov till vad, eftersom 

processerna i kommunikationen kan vara antingen projektiva eller introjektiva.  Det går inte 

alltid, varken för patienten eller behandlaren, att urskilja du eller jag, dåtid eller nutid. Med 

tanke på hur motöverföringen tillsammans med vissa patienter snabbt kan skifta mellan 

konkordant och komplementär, beroende på vilket inre objekt som är aktiverat hos patienten, 

torde det vara än svårare att urskilja en känslas ursprung.  Denna sammanblandning av 

patientens och behandlaren känslor beskrivs av de intervjuade:  

   

” då tänker jag såhär, är det den egna inre vågen eller är det den andras inre våg? Det är 

liksom, vems sorg? Vems känsla? Jag blir inte klar över om det är den som säger det eller den 

som tittar på någon som är glad, alltså ett glatt yttre. Jag blir inte klok på vems känslor det 

handlar om. Det är liksom det. Jag vet inte, ja jag vet inte.” 

 

”…möte mellan två personer. Då vet jag inte, varifrån kommer obehaget? Kommer det från 

den som säger den här meningen, eller kommer det från den som sitter framför? Varifrån 

kommer obehaget? Jag vet inte var det kommer ifrån? Om det är från den ena eller från den 

andre.”  
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”Det är inte min ursprungskänsla utan det är någon annans känsla som jag kan ’feela’ eller 

vad man skall säga, eller ja det går via mig på något sätt, att jag snappar upp det och sedan 

att jag känner av det och i en terapeutisk situation så kan det ju också bli, alltså det är ju 

mycket ett underliggande språk. Det händer mycket under ytan även om man talar ansikte till 

ansikte och det som sägs, det finns mycket saker som händer under ytan.”   

 

Att dela med sig och använda sig av motöverföringen 

När en känsla inom behandlaren blir påtagbar i samtalet varierar det i vilken utsträckning man 

använder sig av den och huruvida man öppet delar med sig av den till patienten, så kallat 

självavslöjande (self disclosure).  

 

”Man skulle kunna använda sig själv mycket mer att ’jag känner så och…..du väcker det och 

det hos mig’ men jag tror jag säger någonting om det men kanske inte så mycket som man 

skulle kunna göra utan ja… men någonting tror jag ända att jag kommenterar, att jag 

upplever det som att … ” 

 

”…berättar om de känslorna…ja det är en liten balansgång och vi vill ju säga någonting om, 

alltså, för hur hon skall ha någon glädje av det eller nytta av det, så måste jag ju använda mig 

själv och mina reaktioner, men det är lite där. Ja jag jobbar med mig själv under samtalet ja, 

vad har hon för nytta av att veta av det jag känner?”   

 

”Det kan ju vara jätte olika. Ibland så tar jag det i handledning och då kommer det ju tillbaka 

nästa gång i samtalet eller så. Om jag får fatt i känslan direkt i samtalet, och hunnit reflektera 

så kan jag ta det med detsamma, fast då bara benämner jag det. Jag kan ta det med mig under 

dagen på jobbet och bära och ha det med mig lite och sedan lämna det, skriva ner det 

kanske… för det kan också vara saker som, …en känsla som man bär på och som kan vara 

information eller kunskap, men som kommer upp i ett annat sammanhang sedan, där man kan 

liksom koppla ihop olika mönster tänker jag.”   

 

”Jo, det hade jag väl försökt, givetvis. Det hade jag gjort, angående den första hade jag väl 

gjort det. Kanske nästa gång ta upp att ’du gav mig den bilden, men jag vet inte om jag 

uppfattade detta rätt men det kändes som om….” 

 

Ett fåtal av de intervjuade beskriver att de medvetet i behandlingen använder sig av de känslor 

som väcks i mötet med patienten på så sätt att man ser det som att det kan ge viktig kunskap 

om patientens problematik:  
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”Man har ju alltid känslor när man möter människor och det är ju ett verktyg, det är ju mitt 

instrument.” 

 

”Ja jag tänker ju att sådana känslor som man får, alltså att de betyder någonting. Jag 

använder ju det på det viset för min förståelse av personen liksom att det säger någonting och 

att det kan vara många olika saker och det kan vara olika i olika perioder av en kontakt man 

har” . 

 

”Viktig information helt enkelt att notera och som kan användas, väldigt viktiga komponenter 

i den fortsatta terapin” 

 

”Ja gör vi inte det rent praktiskt, det är ju det vi använder oss av? Det är ju känslan i samtalet, 

det är ju det vi gör som professionella också, att vi på ett medvetet sätt kan få ut mer än att 

jobba ideellt så, att vi använder oss av det vi känner konstruktivt gentemot patienterna” 

 

Utsattheten 

De intervjuade beskriver utsattheten man upplever som behandlare och den stora påverkan 

som patientarbetet har på ens person. Frågor och reflektioner kring vad det innebär att som 

behandlare dagligen möta människor med psykisk problematik har kommit upp bland de 

intervjuade. Hur stora påfrestningar är man beredd att utsätta sig för som behandlare i det 

mänskliga mötet, i att ta emot och bära en annan persons svåra känslor?  

 

”…kan också känna helt oreflekterat en ensamhet i det här arbetet på något vis. Att bära 

andras smärta och därmed också utsätta sig, fast då i andra människors tjänst tänker jag.” 

 

”Jag tror att man bearbetar det själv, jag tror att man, ja genom handledning alltså helt 

nödvändigt, att man sätter ord på, att man benar upp och sedan tror jag att delar av alla de 

här smärtsamma materialen stannar, alltså jag tror inte att man kan genom handledning och 

genom samtal med kollegor och sådant, det är en viktig bit, men delar av det här stannar kvar 

hos oss, vi kan inte göra oss av med alltihop eller göra oss av, på något sätt transformera det 

utan på gott och på ont tänker jag, jag tror det påverkar vår personlighet i allra högsta grad 

det här” 

 

”…men det är viktigt att det är jag som behandlare som erkänner detta för mig själv också, att 

det finns en gräns för mig, så att jag inte känner att jag är misslyckad eller något sådant och 

håller det för mig själv.” 
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”Det är ju alltifrån, det är ju ett jätte spektrum tänker jag, alltifrån där jag inte vill sköta 

jobbet för att det är så mycket, det är tungt liksom, till att det kan vara en gåva nästan att få 

lov att ta del av andra människor, vara med i deras liv en kort period och förhoppningsvis 

hjälpa dem. Jag tänker också så ibland, att hjälper man en människa så har man hjälpt, ja så 

är det helt fantastiskt. Sedan kan det vara tröttsamt, det kan vara roligt. Alltså jag tänker att 

det är hela jävla spektrat, men så tror jag också någonstans faktiskt att man blir mer påverkad 

än man kanske tänker eller tror, trots handledning, och trots att man faktiskt lämnar jobbet 

när man går härifrån och kanske också gör det medvetet men att det finns ändå med.”  

 

”Om man har, menar jag, någon typ av privat problematik eller ens eget mående inte är 

riktigt bra då kan man få svårigheter i att anpassa sig till den patient man har. Man måste 

alltså vara rätt så frisk för att kunna vara så pass flexibel som vi är i vår vardag inom 

psykiatrin” 

 

Vad händer när behandlaren inte orkar? Vad innebär det för patienten när insikten, 

kapaciteten eller kunskapen inte räcker till hos behandlaren? Ogden tar upp hur brister hos 

terapeuten i förmågan att bearbeta en projektiv identifikation antingen kan leda till att 

terapeuten sätter upp ett starkt försvar mot de känslor som patienten framkallat hos 

honom/henne eller låter känslan eller försvaret mot den omsättas i handling. Detta menar han 

leder till att patienten återinternaliserar inte enbart de ursprungligen projicerade känslorna 

utan även terapeutens rädsla för dem och bristande förmåga att härbärgera dem. Patientens 

rädsla och patologiska försvar riskerar alltså att istället förstärkas. Ogden hänvisar till det 

Grindberg (1962) kallar för ”projektiv motidentifikation”. Terapeutens reaktion på projektiv 

identifikation är då att omedvetet uppleva sig helt och hållet sådan som han/hon framstår i 

patientens projektiva fantasi. Ogden skiljer detta från att vara terapeutiskt mottaglig för en 

patients projektiva identifikation där terapeuten är medveten om processen och endast delvis 

och mindre intensivt upplever de känslor som patienten framkallat hos honom/henne (Ogden, 

1987).  

 

”Jag kan inte bära det på mina axlar” 

 

”Jag håller det ifrån mig faktiskt ganska mycket, men ibland när man blir lite trött eller då 

man också är mer avslappnad, så kan man inte hålla emot riktigt och då poppar det upp.” 
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”På något sätt så tar man på sig lite grann en mask när man går in här eller på något sätt så 

är man ju igång och då, då gör man sitt jobb på något sätt och då kan man inte riktigt så djupt 

gå in i det för då skulle jag inte kunna ta emot nästa patient känns det som.” 

 

”Trycka undan det, ja...” 

 

Man försöker alltså hålla känslor borta och göra sig onåbar. När känslorna ändå når en kan 

man uppleva sig överväldigad av dem.  Jung (1996) berättar hur han ”iakttagit ett fall av 

inducerad paranoia hos en läkare som behandlade en kvinnlig patient i ett tidigt stadium av 

förföljelsemani” (s 247). Han förklarade det med att vissa psykiska störningar kan vara ”i 

högsta grad smittsamma” (ibid, s 247) särskilt om behandlaren själv är latent predisponerad. 

Belin (1993) benämner det som överidentifikation, vilket vanligen uppstår då behandlaren har 

en känslomässig problematik eller bakgrund som är snarlik patientens, men kan även utan 

dessa likheter ske vid en kraftfull påverkan från patienten. Överidentifikation är en omedveten 

identifikationsprocess. 

För att som behandlare kunna ta emot och bearbeta projektiv identifikation förväntas 

behandlaren själv på grund av större mognad och integration vara mindre rädd för dessa 

känslor än vad patienten är.  På det viset som man inom anknytningsteorin menar att en  

anknytningsperson behöver vara någon ”starkare och klokare än jag.” Meningen är alltså inte 

att terapeuten, som i Jungs exempel, tar över känslorna och symptomen helt och hållet.  

Nedan beskrivs hur man som behandlare i sin känsla av maktlöshet på olika sätt försöker 

göra sig av med känslorna. Man kan uppfatta att bristen ligger hos patienten eller i tekniken i 

den egna metoden:  

 

”Och sedan det som du sa att patienten sitter och har mycket sorg, att man vill göra mer fast 

man inte, det kan man känna igen, att man vill göra mera men man kan inte, inte på grund av 

sin egen kapacitet utan för att man ser att patienten inte har någon kapacitet att ta emot den 

hjälp som jag kan erbjuda, inte liksom, alltså inte alla patienter, men många patienter är inte 

på samma nivå, förstår du. Det kan man känna lite grann, att många patienter behöver man 

jobba lite längre tid med dem så att man kan ta fram detta, att de tänker på kapaciteten som 

jag tänker mig.” 

 

”Jag kan bli arg på honom, ’va fan löser han inte problemet för’, så kan man ju också känna” 
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”Nej, det är det jag menar att om man jobbar enligt KBT terapi då ser man det att patienter 

egentligen är i behov av hjälp men de har inte riktigt den kapaciteten att ta emot den hjälp i 

full utsträckning som man kan erbjuda. Det är den lilla ’dissapointment’  som jag har, alltså 

just då i KBT terapi att patienten måste ha en viss kapacitet för att kunna godta denna typ av 

terapi, en viss intellektuell nivå också. Så det känner jag igen i min vardag.” 

 

Bristen kan också uppfattas ligga på arbetsplatsen eller mer allmänt i samhället: 

 

”Ja verkligen en otillräcklighetskänsla och ofta kan jag ha tankar kring hur är samhället?”  

 

”…våra resurser det går liksom vidare till ett stort skede. Psykiatrins resurser idag och att om 

jag bara hade kanske, om vi hade haft… ja mer möjligheter så hade vi kanske kunnat hjälpa 

den här patienten på ett annat sätt.”  

 

”De människor som har psykiska problem av olika slag har det svårt och blir inte 

uppmärksammade av samhället, att de får betala ett högt pris….. då blir jag också 

förbannad”  

 

”Jag försöker arbeta med min otillräcklighet. Hur kan vi göra? Kan vi göra någonting mer 

aktivt? Kan vi protestera, kan vi gå till politiker?” 

 

 

Diskussion och fortsatt analys 

Vi har beskrivit hur omedveten kommunikation och begreppet motöverföring har fått en allt 

mer framträdande roll inom psykoanalytiskt orienterade terapier. Synen på motöverföring har 

förändrats från att uppfattas som något störande som ska bemästras till att användas som ett 

viktigt verktyg i samtalen.  

   I studien har åskådliggjorts hur behandlarna på en allmänpsykiatrisk mottagning 

handskas med omedveten kommunikation och motöverföring. Det framkommer att 

behandlarna väl känner igen det vinjetterna beskriver och har erfarenhet av omedveten 

kommunikation med inslag projektiv identifikation i patientarbetet. De berättade spontant och 

knöt an till vinjetterna ofta utan att följdfrågor behövde ställas.  

   Behandlarna inom psykiatrin förväntas handskas med en stor komplexitet. Att vara 

känslomässigt öppna och närvarande tillsammans med patienten och samtidigt behålla en stor 

del av sina reaktioner inom sig och bevara ett observerande och betraktande perspektiv. Något 
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liknande det Freud kallar fritt flytande uppmärksamhet.  Vidare att ta emot och bära 

patientens känslor, men inte helt och hållet ta över eller låta sig överväldigas av dem. 

Därutöver att på ett genuint sätt bry sig om, visa värme och omtanke, men hålla det inom en 

professionell nivå. I den typ av samtal som behandlarna beskriver saknas dessutom ofta de 

terapeutiska ramar, som annars här kan vara till hjälp. 

I behandlarnas berättelser har vi funnit att de bär, förnekar och gör sig onåbara eller 

gör sig av med känslorna genom utageranden eller projektioner. Detta tillsammans med 

behandlarnas beskrivning av utsatthet och känslor av otillräcklighet kom att bli framträdande 

teman i studien.  

Ett fåtal använder sig mer medvetet av känslorna i motöverföringen som en hjälp i 

behandlingen. Känslorna som behandlaren bär återlämnas ofta inte till patienten, varför vi 

föreställer oss att det blir en avlastning och ett stöd, men inte en utveckling av patientens egen 

förmåga till bärande. Troligen skapas snarare ett beroende, som många gånger är till gagn för 

patienten, men där patienten också riskerar förlora sin förmåga till egen läkning och växande.  

Den tyske filosofen Heidegger pratar om två slags omsorg som en människa kan hysa 

för någon annan. Den första kallar han behärskande och beskriver att man övertar och löser 

det den andre inte klarar, vilket innebär att den andre får träda tillbaka. I den andra typen av 

omsorg sätts den andres existens i centrum. Den hjälpande går före men tar inte ifrån den 

andre ansvaret. Här innebär det för den hjälpande att öppna möjligheter och stödja den andre i 

dennes frigörelse och i dennes egen förmåga (Jacobsen, 2003). 

Flertalet av behandlarna beskriver att de bär patienternas svåra känslor. Definitionen 

av bära i det här fallet innefattar både det Winnicott beskrev som holding (hållande) och 

Bions begrepp ”containing function” (härbärgerande funktion). Ett bärande som kan röra sig i 

ett kontinuum från att vara relativt oreflekterat och vanligen inrymmas i stöd och omsorg, till 

ett bärande som en del i en medveten terapeutisk process. Behandlarna beskriver ibland 

bärandet som den behandling som erbjuds. Där förhåller de sig som att de inte låter forskning, 

vedertagna metoder och teorier få någon större betydelse, utan istället antar bärandet som ett 

gängse förhållningssätt.  Ett fenomen som Eric Olsson och Jenny Ljunghill (2000) också 

menar uppstår när vedertagna teorier möter behandlares naiva eller personliga antaganden 

inom psykosocialt behandlingsarbete.  Bärandet kan också uppfattas som ett omedvetet 

försvar mot den ångest som kan väckas. Menizie (1984) tittade på vårdpersonalens omedvetna 

försvar inom sjukhusverksamheter. Hon hade sin grund i den psykoanalytiska teorin, främst 

Klein, och menar att institutioner utvecklar försvar, så kallade sociala försvar, mot 

underliggande ångest. Rådande rutiner och strukturer i det dagliga arbetet användes som 
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försvar. I hennes studie visade det sig att de sociala försvaren i organisationen ofta var mer 

primitiva än den enskilde vårdpersonalens egna vilket blev kontraproduktivt i patientarbetet. 

Den enskilde behandlaren behöver alltså både identifiera/skilja ut sig från patienten och från 

organisationens brister som upprätthålls via dess metakommunikation. 

Att bära kan innebära en risk att man kapslar in det onda, som i bärandet ges en 

illusion om att det inte längre finns. Patienterna lugnas för stunden, men det onda fortsätter att 

operera i varierande grad inom både behandlare och patienter och bidrar på så sätt till en 

fortsatt destruktiv metakommunikation inom organisationen. Bleger (1967) diskuterar 

metakommunikation och benämner fenomenet spökvärlden där han syftar på omedveten 

kommunikation inom en organisation, bortom det synliga som styr oss och där man står 

ganska maktlös om detta inte tydliggörs. Bland de intervjuade synliggörs relationen mellan att 

bära och skuggvärlden eller den omedvetna kommunikationen inom organisationen genom 

behandlarnas beskrivningar av att känna sig utsatta och uppleva sig otillräckliga. 

Några av behandlarna berättar att de skyddar sig och inte är beredda att ta emot den 

andres känslor. Man beskriver att man på olika sätt håller känslorna ifrån sig och ”tar på sig 

en mask”. Känslor som tagits emot men blir outhärdliga för behandlaren verkar ibland 

projiceras på exempelvis arbetsplatsen eller samhället, men kan även förläggas som brister i 

patientens förmåga eller i den egna behandlingsmetoden.  Det är alltså olika i hur pass hög 

grad man som behandlare kan eller vill låta sig beröras, låna sig till någon annans känslor i 

behandlingsarbetet. Både behandlarna och de författare vi hänvisat till ser utbildning, 

erfarenhet och handledning, som en viktig del i att som behandlare uppmärksamma och orka 

ta emot patienters svåra känslor och sedan ge tillbaka dem i mer hanterbar bearbetad form. 

Vad gäller de processer som är i omlopp i projektiv identifikation så beskriver flera författare 

det som avgörande med en teoretisk kunskap för att kunna förstå, härda ut och undvika att 

utagera.  

Av de behandlare som beskriver egna reaktioner av till exempel trötthet, frustration 

och otillräcklighet är de få som reflekterar över det i termer av motöverföring. Att det skulle 

kunna säga något om vad patienten känner och tampas med för svårigheter. Kernberg 

kommenterar att om dessa reaktioner dröjer sig kvar hos behandlaren så handlar det ofta om 

en omedvetenhet om motöverföringen.  Förutom att man går miste om ett viktigt bidrag till en 

behandlingsutveckling så riskerar man alltså som behandlare att påverkas negativt. Också 

behandlaren behöver skapa en mening och sätta sina känslor i ett sammanhang för att orka.  

Peter Fonagy (2007) tar upp hur starkt patienter med desorganiserad självstruktur kan 

påverka terapeuters medvetande och vikten av att terapeuten har tillgång till ett eget robust 
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själv. Han hänvisar till en undersökning av bland annat Doziers som visade att trygga 

terapeuter hade större förmåga än otrygga att svara på sina patienters beroendebehov. De 

trygga var även mindre sårbara för intensiv motöverföring medan de otrygga lätt kunde trassla 

in sig med patienter och svarade ofta på patienters synliga behov snarare än de egentliga 

bakomliggande (ibid, 2007). 

Några av behandlarna reflekterar över hur de påverkas av patientarbetet och hur långt 

eller mycket de är beredda att ställa sig till förfogande för patienternas behov. 

Behandlingsarbetet beskrivs allt ifrån som en gåva till att offra sig. Tankar finns om att rester 

av det härbärgerade materialet från patienterna stannar kvar inom dem som behandlare, vilket 

även bekräftas av flera teoretiker, bland annat Belin (1993).  

Att som behandlare kunna skilja ut vad som är patientens projektioner förutsätter en 

insikt om sina egna känsliga områden, innersta behov och önskningar. Carolusson (2004) har 

funnit att tre drivande krafter är vanliga hos personer inom människovårdande yrken: 

reparationsbehov, prestationsbehov och narcissistiska behov. Dessa är ofta positiva krafter, 

men om behandlaren har allt för stora egna svårigheter inom dessa områden och patienten inte 

agerar som terapeuten förväntar sig kan det vålla svårigheter. Behandlaren riskerar då på 

grund av sin omedvetna dynamik driva fram ett beteende baserat på egna behov på bekostnad 

av lyhördhet, reflektion och självkännedom.  

En av de funderingar som dykt upp under studiens gång är vilken plats omedveten 

kommunikation har i det framtida behandlingsarbetet inom psykiatrin, då det ställs allt högre 

krav på att behandlingarna ska kunna mätas och visa goda resultat - det vill säga vara 

evidensbaserade. Mätningarna sker ofta på ett sätt där fenomen som omedveten 

kommunikation är svåra att åskådliggöra. Carolusson beskriver också hur behandlaren på 

grund av egen prestationsångest kan drivas av att vara effektiv och nå snabba resultat, istället 

för att våga vara närvarande och utforskande tillsammans med patienten (ibid, 2004).  

I ett projekt har studerats hur terapeuters och patienters känslomedvetenhet påverkar 

behandlingsprocessen. Där ställs frågan var känslan kommer ifrån och man hänvisar till 

föreställningen om att terapeutens känsla väcks av patienten. Undersökningarna visar dock att 

det är behandlarens egen personlighet, självbild och känslorepertoar som till stor del påverkar 

vad han eller hon känner för sin patient. Det visade sig att de psykoterapeuter som 

undersöktes på en psykoterapimottagning var mycket lika sig själva från tillfälle till tillfälle 

och i förhållande till olika patienter (Holmqvist, 2005).  

Vi har bland annat funderat på skillnader i kön, olika yrken, erfarenhet och år i yrket, 

utbildning samt terapeutisk kompetens och inriktning bland de intervjuade. Med anledning av 
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begränsningen i antalet intervjuade personer är det svårt att här dra några slutsatser och det är 

inte heller studiens syfte. Vårt intryck är att det – kanske inte förvånande - är behandlarna 

med psykodynamiskt inriktad utbildning som lägger störst vikt vid motöverföringen i 

patientarbetet. Det är dock få som framstår som att de på ett medvetet sätt använder sig av 

känslorna i motöverföringen i till exempel diagnostisering eller i det psykoterapeutiska 

arbetet. Där utmärker sig den legitimerade psykoterapeut som har en psykodynamisk 

inriktning och som beskriver motöverföringen som ett viktigt verktyg i behandlingen.   
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