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 Abstract 

 

The thesis is a qualitative study of ten psychotherapists’ experiences 

of psychotherapies with unsatisfying progress.  Nine therapists were 

interviewed and one therapist wrote a case study.  The therapists were  

asked to tell about a completed therapy which had left them with a 

sense of non-changing in respect of the patient.  One of the 

psychotherapists lacked such experience.  The main part of the thesis 

consists of a reading of each interview which is simultaneously 

phenomenological (describing) and hermeneutical (interpreting).  

Psychoanalytical conceptions like working alliance and counter-

transference are used, and narratology is employed for a piece of text.  

In the conclusion there is a discussion of how the therapists re-

establish the normality when the expected (the progress) did not 

occur. 

 

Keywords: Qualitative, hermeneutic, narratology, failed progress, 

working alliance. 
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I  INLEDNING 

 

 
Terapin är avslutad, men inte särskilt mycket hände med patienten.  Så är det väl ibland, 

tänkte jag, det måste vara något som terapeuter har erfarenhet av.  Det var värt att undersöka.   

 Nu var det inte riktigt så som jag tänkte. ”Jag tror inte jag har något att bidra 

med i ditt projekt eftersom jag inte har den erfarenhet, som du efterfrågar”, skrev till exempel 

terapeuten Hanna, som ändå gått i pension efter decennier av psykoterapeutiskt arbete.
1
  Flera 

terapeuter svarade inte på min förfrågan.  Är det en känslig fråga?  Progressionen, den 

lyckosamma utvecklingen, är terapins själva existensgrund.  Utan förändring hos patienten är 

terapin gagnlös.  Och detta måste förekomma.  Jag lät mig inte nedslås av Hanna och de 

uteblivna svaren.  Jag fick tio berättelser, en nedskriven och nio i intervjuform.   

 Jag använder ordet berättelse.  Jag hade kunnat använda ordet text.  Text kallar 

vi all diskurs som fixerats genom skriften, säger Ricoeur (Ricoeur,1988); mina intervjuer har 

jag nogsamt och med respekt för varje diskurspartikel överfört från mp3-spelaren till text på 

min dataskärm.  Fixeringen genom skriften träder istället för det levande talet (Ricoeur, 

1988). Det innebär att texten frigörs från den talande och inte längre är hennes egendom.  Den 

kan struktureras och omstruktureras, brytas ner i sina minsta enheter, inkorporeras med andra 

texter, förklaras, tolkas och missförstås.  Genom skriften har den blivit tillgängliggjord, till 

nytta, glädje eller förargelse för andra.  Informantens talade ord blir till transkriberad text på 

dataskärmen, som i sin tur blir den av mig utformade text som jag kallar Gerds eller Staffans 

berättelse.  

 Tio berättelser i min hand.  Utlämnade åt mitt handhavande.  Jag måste svara på 

förtroendet med ett empatiskt lyssnande, bilda mig min förståelse utifrån vad berättelsen vill 

säga mig.  Men subjektiviteten är ofrånkomlig.  Det är jag som har ställt frågan, det som jag 

som har förförståelsen (den förutfattade meningen, kan man också kalla det här) att terapier 

ibland blir fruktlösa, det är jag som står ett stycke från berättelsen och betraktar den med 

höjda ögonbryn.  Är det verkligen så här, stämmer det, finns här inte ett mått av självbedrägeri 

eller önsketänkande eller kanske en anstrykning av skam som förvillar omdömet?  Det är 

misstankens hermeneutik och den är också en kunskapsform (Olsson, 2004).
 
  Både på 

connected knowing och separate knowing bygger jag min förståelse – jag söker kunskap både 

genom att försöka förstå mina informanter empatiskt och genom att stå utanför och vara 

                                                 
1
 Hanna, liksom alla andra terapeuter i min uppsats, har fått ett fiktivt namn. 



 

 

4   

  

kritisk granskare (Belenky, 1986).  Och till den berättelse som är min uppsats är läsaren 

inbjuden att använda sin subjektivitet och sitt solidariska lyssnande för att skapa sig sin egen 

bild.  Har min utsiktspunkt hjälpt mig att få syn på något?  Eller skulle andra perspektiv ge 

mycket mer?  Min förhoppning är att jag genom att vara uppmärksam på min egen 

subjektivitet och samtidigt redovisa hur jag grundar tolkningarna i berättelsernas fragment, 

ska göra det möjligt att tolka mig som tolkare, ”enable the reader to interpret me as an 

interpreter of phenomena” (Rennie, 1996; ref. i Olsson, 2004, s.146).
 
 

 Till mina tio informanter ställde jag en öppen, kort fråga.  ”Kan du berätta för 

mig om en avslutad (ej avbruten) terapi där du efteråt tänkte att här har inte hänt särskilt 

mycket?  Patienten går ohjälpt där ifrån, om man vill uttrycka det tillspetsat”, är den 

formulerad i mailet till Kerstin.
2
  Min önskan var att berättelserna skulle vara så spontana som 

möjligt och att informantens eventuella reflektioner också skulle vara spontana.  I min 

förförståelse var reflektionen ett ofrånkomligt utflöde av erfarenheten: om en patient inte 

blivit hjälpt, så funderar man över varför.  En implicit frågeställning handlade alltså om hur 

terapeuter förklarade den uteblivna framgången i en terapi.  Skulle de hänvisa till vedertagna 

terapeutiska begrepp som ”motstånd”?  Skulle de ställa självkritiska frågor om sin metod?  

Skulle de tala om brister i alliansen, och hur förklarade de i så fall de bristerna?  Skulle de 

uttrycka sym- eller antipatier mot sin patient?  Skulle de söka sig till nya teoribildningar för 

att förstå en patient som de kanske inte riktigt förstått?  En berättelse utmynnar ofta i en 

lärdom (Stein & Glenn, 1979; ref. i Olsson, 2004).  Vilken lärdom skulle gå att finna i 

informanternas berättelser?  Och skulle de vara ivriga att själva föra fram den lärdomen, eller 

skulle den vara en hermeneutisk upptäckt för mig? 

 Min öppna fråga var tydligt formulerad, tyckte jag.  Jag skulle få ett antal 

fallberättelser om terapier som avslutats på sedvanligt sätt, men utan att så mycket hänt.  Det 

visade sig att terapeuterna inte läst min fråga så noga eller glömt den när vi väl träffades eller 

kanske hade andra fall som de var mer angelägna att berätta om: av tio berättelser är det 

endast fyra som handlar om ett fall avslutat på brukligt sätt med att både terapeut och patient 

anser att terapin är klar.  För de övriga handlar det om att patienten gått vidare till en annan 

terapeut eller avlidit eller bestämt sig för att ha fått tillräckligt eller lämnat öppet om hon ska 

återkomma eller inte.  Ett par av terapeuterna verkar oförberedda på att jag vill ha en 

patientberättelse och inte bara generaliserade erfarenheter.  Jag har ingen väl grundad tolkning 

av varför det blev på detta sätt, men jag anser inte att undersökningen avsevärt förlorar på att 

                                                 
2
 Jag vände mig till informanterna i mail, med ett par undantag där jag istället tog personlig kontakt.  Mailen var 

likalydande, men inte exakta kopior.  Mailet till Kerstin finns som bilaga.  
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inte mina direktiv strikt åtlyddes.  Min avsikt med frågans formulering var att utesluta fall där 

patient eller terapeut avbrutit efter kort tid, och i berättelserna som jag fått finns inte något 

sådant fall.
3
 

 

Sammanfattningsvis om metod och tillvägagångssätt: 

Undersökningsgruppen bestod av tio legitimerade psykoterapeuter i åldrarna ca.35 till drygt 

70.  Könsfördelningen blev jämn, vilket var en slump.  Ytterligare 5-10 terapeuter tillfrågades 

om medverkan, men svarade inte eller avböjde av olika skäl.  De tillfrågade var jag i några 

fall personligt bekant med, i andra fall hade de rekommenderats mig av andra eller fanns 

bland terapeuter som jag kände till.  De var eller hade varit verksamma både i offentlig och 

privat regi.  De tillfrågade fick välja mellan intervju, en skriven berättelse och berättelse 

kompletterad med intervju.  Nio valde att intervjuas, och en att skriva en fallberättelse.  

Intervjuerna ägde rum mellan januari 2011 och januari 2012 och på en plats som den 

intervjuade valde.  De var alla korta, ingen av dem längre än drygt en halvtimme.  Intervjun 

var öppen, utan färdig struktur, och med en fallberättelse i fokus. 

 Efter varje intervju gjorde jag så snart som möjligt en noggrann utskrift där 

också pauser och avbrott noterades.  Informanterna fick ett fiktivt namn och jag satte en 

rubrik på intervjun.  När alla intervjuer var samlade gjort jag en kommenterande och 

analyserande första läsning av dem där jag också inkluderade egna reaktioner.  I nästa steg 

anknöt jag till relevant teori samt gjorde jämförelser mellan intervjuerna. Teorin är den 

gängse psykodynamiska/ psykoanalytiska utom i ett fall där jag tar hjälp av narratologisk 

analys.  Det är en analys som jag, som gammal litteraturvetare, är road av och finner fruktbar 

också för berättelser som inte är fiktion.  I Kerstins fallbeskrivning finns en berättelse i 

berättelsen som med sin sekvensföljd och sin avrundade karaktär öppnar sig för ett 

narratologiskt angreppssätt.  Min framställning är diskuterande och tolkande, och jag har 

strävat efter att ligga nära uttryckssättet hos informanterna. 

  I uppsatsen används genomgående beteckningen ”patient” som förkortas P.  För 

terapeuten använder jag mestadels beteckningen T eller ”terapeuten”, men för variationens 

och tydlighetens skull ibland det fiktiva namnet.  Uppsatsförfattaren betecknas ”intervjuaren”.  

Berättelserna har rubriker som förhoppningsvis underlättar för läsaren att skilja dem åt.  

Rubrikerna sammanfattar ibland terapeuternas egen förståelse av terapin de berättar om – 

                                                 
3
 Detta sagt med reservation för Gerds berättelse som omfattar en rad terapier av ibland oklar längd och form. 
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ibland med en formulering hämtad ur intervjun – men är några gånger min syntes av 

terapeutens berättelse. 

 

 

II  BERÄTTELSERNA 

 
 

Den vaga målformuleringen          (Lisbeth)  

Lisbeth börjar med att berätta att P vid terapins upptakt talade om att de haft kontakt tidigare.   

Lisbeth kom inte ihåg henne, men P påminner henne om att T blivit sjukskriven efter det att 

de träffats två-tre gånger.  T verkar känna sig besvärad över att hon inte minns och hon 

hänvisar till de plågsamma omständigheterna kring sjukskrivningen.  Kanske undviker hon 

att, som hon säger, ”pressa” P om hennes målsättning för att hon tänker att hon borde komma 

ihåg den sedan deras förra kontakt.  Hon är uppenbart inte van vid att inte komma ihåg viktiga 

saker (”jag brukar ha ett gott minne annars”), och förvirrad av sin glömska godtar hon ”en 

ganska vag problemformulering”. 

Ett stycke in i terapin märker T att terapin står still.  Hon ”känner kravet på (sig) 

själv” att något ska hända.  Men det gör, visar det sig, inte P.  Hon är nöjd.  T är fullt 

medveten om att det är en tidsbegränsad terapi och vad det innebär för ett terapiförlopp, men 

det är uppenbarligen inte P.  Hon vill försjunka i ett regressivt varande.   Det framgår när T tar 

upp saken med P: hon reagerar med irriterad förvåning. ”(M)åste vi ha ett mål och måste allt 

vara så där jäkla effektivt, tror jag hon sa.”  Det hjälper inte att förklara för henne vad en 

korttidsterapi innebär: hon vill helt enkelt inte gå med på villkoren och arbeta målinriktat, hon 

vill bara vara och få prata av sig.  T har alltså gjort ett försök att räta upp en terapi som har 

säckat ihop, men misslyckats.  Och P är, visar det sig så småningom, inte heller helt belåten: 

hon kan klaga på att ingenting förändras, samtidigt som ”det var svårt att få tag i nånting för 

att hon ville va ifred”.    

Intervjuaren frågar om patientens bakgrund, och T berättar.  Hon ser ett 

mönster: P vill upprätta en relation som liknar den hon aldrig fick med sin mamma, något 

slags god evighetsrelation.  Men detta fokus som för terapeuten ”gjorde sense” får hon aldrig 

möjlighet att arbeta utifrån, för patienten ”var inte så villig att få ihop det, kändes det som”.  

Man anar hennes frustration i orden som avrundar och sammanfattar hennes berättelse: ”så 

fort jag försökte få igång ett arbete så stegrade hon sig.” 
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Det blir uppenbart att T och P har haft olika syften med terapin.  T har 

ambitionen om ett arbete mot ett mål, och P har sin regressiva längtan efter en modersgestalt.  

Den utförliga redogörelsen av terapins upptakt vill förklara varför målformuleringen blev så 

vag.  En terapeut som inte är sitt vanliga alerta jag har inte tillräckligt bevakat formuleringen 

av terapins mål, och i kombination med en patient som egentligen inte vill ha någon 

förändring, blir det ödesdigert.  Olyckliga omständigheter (en sjukskrivning), ett otydligt mål 

och en motspänstig patient förklarar en terapi som går i stå.   

Psykoanalysens begrepp motstånd kan användas om Lisbeths patient.
 
 Hon vill 

befinna sig i ett regressivt evighetsperspektiv och opponerar sig när det ifrågasätts.  

Visserligen är hon ambivalent och kan klaga på att ingenting blir bättre, men motståndet mot 

att reflektera, och i förlängningen förändra, segrar alltid.  Motståndet visar sig i överföringen 

(transference resistance): terapeuten frånhänds sin professions verktyg och förvandlas till det 

inre objekt som vidmakthåller homeostasen.  Samberg och Marcus (2005) skriver: ”Since 

resistance may have an oppositional aspect to it (i.e., opposition to intrapsychic change), the 

conflict may take on the form of opposition to the analyst” (s.233).
 
 Detta gäller Lisbeths 

protesterande patient. 

Också begreppet allians har relevans för Lisbeths berättelse.  Safran och Muran 

(2000) talar om tre oberoende komponenter i alliansen mellan terapeut och patient: uppgiften, 

målet och det känslomässiga bandet.
 
  I Lisbeths berättelse visar det sig att det finns en 

oenighet om uppgiften och målet som hon tillskriver omständigheterna kring terapins 

inledning.  Hon talar inte i termer av allians, men det finns implicit: en arbetsallians kom 

aldrig till stånd.  Safran och Muran talar om hur alliansens tre komponenter speglar och 

påverkar varandra, och i Lisbeths berättelse blir det synligt.  När oenigheten om uppgifter och 

mål blir uppenbar, blir också bandet mellan T och P exponerat.  P fräser ifrån (”måste allt vara 

så jäkla effektivt”) och hennes irritation har en motsvarighet hos T som beskriver reaktionen 

med ryttarens ord om sin besvärliga häst.  Ingen av de tre komponenterna i alliansen verkar 

vara förhanden i det ögonblicket, och kanske inte över huvud taget under terapins förlopp.   

 

Omvärderingen          (Staffan)  

T berättar om en patient med en torftig bakgrund och ett torftigt liv.  Hon har låg självkänsla, 

har blivit illa behandlad många gånger, och har mycket dåliga relationer med män.  Hon söker 

terapi på grund av en otillfredsställande arbetssituation, men också för att mycket annat i 

hennes liv gått i stå.   
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När T kommit så långt i sin berättelse, avbryter han sig.  ”Det som var så svårt 

med henne – ”, börjar han och tystnar.  Han börjar om: ”Hon var så väldigt konkret och 

väldigt – .”  Han tystnar igen.  Det är som om han tar sats innan han säger han att han kommit 

att omvärdera det han gör.  Kan det vara så att det frestar på att bekänna att man inte är helt 

lojal med sin psykodynamiska tradition?   Terapin med den här patienten ligger omkring tio år 

tillbaka i tiden.  Sedan dess har han blivit influerad av andra riktningar - den relationella 

traditionen och olika integrativa strävanden.  Under terapin med denna patient hade han det 

psykodynamiska/psykoanalytiska perspektivet på sitt arbete, och hans ambition var att hjälpa 

henne till någon sorts insikt som hon kunde använda konstruktivt.  Men detta tyckte han inte 

då att han uppnådde.  Hon gjorde vissa framsteg, hon lärde sig sätt att inte bli illa behandlad, 

men hennes liv fortsatte att vara isolerat och torftigt, utan nära relationer.  T upplevde detta 

som ”sorgligt”.  Och han säger att resultatet blev ”ungefär som man tänker sig en hygglig 

kognitiv terapi som man kanske skulle kunna ha gjort på 20 gånger.”  P uppskattade att hon 

kunde freda sig bättre, och hon förändrade vissa saker i sitt liv.  ”(M)en det var inte vad jag 

tyckte borde vara mål, jag ville mer.  På det sättet fanns där en slags missnöje.  Jag var mer 

missnöjd än vad hon var.”  Han konkluderar: ”I efterhand så här långt efter så tycker jag att 

det här var väl bra resultat ändå, men inte som jag såg det då.” 

Staffans berättelse handlar, precis som Lisbeths och senare Jerkers och Kents, 

om en terapeut som har större ambitioner än sin patient.  Om Lisbeths berättelse visar oss 

frustrationen hos en terapeut som förgäves anstränger sig, så talar Staffans om sorg.  P:s 

livshistoria är sorglig, att resultaten av terapin blev klena är sorgligt.  Men P själv är nöjd.  

Det är terapeutens ambitioner som skapar otillfredsställelsen. 

Man kan säga (och Staffan säger det också indirekt) att det är T:s terapeutiska 

synsätt som dömer honom.  Det sker ju ingen insikt hos P.  Men med ett annat synsätt – ett 

beteendeterapeutiskt – så är resultaten bättre: P gör ju förändringar i sitt liv.   Staffan talar 

också om en förändring i hans syn på psykoterapi.  Han har numera ett mera relationellt och 

mera integrativt perspektiv.  Han nämner P:s starka tillit till honom, men det är som om han 

på den tiden inte fäste vikt vid den: det var insikt som räknades.  

Staffans berättelse är en historia med lyckligt slut.   Under terapin med P var 

terapeuten missnöjd för ”han ville mer” för hennes räkning.  Men han har kommit att 

omvärdera arbetet i ljuset av sin förändrade syn på psykoterapi: det var inte så dåligt ändå.  

Med ett förändrat perspektiv, en annan teoretisk och metodisk hållning, blir en berättelse där 

inte mycket hände till en berättelse där en hel del hände.  En missnöjd terapeut kan bli mera 

nöjd - och patienten själv var ju faktiskt ganska nöjd.  
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Den djupt deprimerade
4 
                    (Henrik) 

Henriks berättelse handlar om en djupt deprimerad patient.  Hon har tidigare fått all möjlig 

behandling, både farmakologisk och terapeutisk.  Men den har inte hjälpt.  Hon är svårt 

suicidal, ständigt på gränsen – före terapin med Henrik gjorde hon försök och under terapins 

gång gör hon flera försök.  De arbetar i terapin i flera år och T är fullt på det klara med 

problematiken, och känner att också metodologiskt är han på rätt spår.  Men hans patient kan 

inte ta till sig någonting, deras arbete förändrar ingenting.  T  tror inte att det var fel på den 

psykoterapeutiska tekniken, inte heller på alliansen.  Till andra på kliniken har P sagt att hon 

tycker om honom och tycker att han är en bra person.  Men hennes depression är för djup, hon 

känner sig inte hjälpt av terapin, tvärtom: hon mår bara sämre av att gräva i problematiken.  

Efter en session kan hon sitta kvar i timmar på kliniken eftersom hon mår för dåligt för att gå.  

T. säger att hon inte klarade av insiktsdelen i terapin.  Det skulle hon behövt för att förändras.  

Depressionen och hopplösheten tvingar henne till ett ständigt avvärjande.  T och P är båda 

överens om att terapin inte hjälper henne, även om T hela tiden tänkt att om hon bara vågat, 

skulle det gå.  Efter terapin har hon fortsatt att få behandlingar av alla möjliga slag, men det 

verkar inte som de heller har hjälpt. 

T betonar hur svårhjälpt P är genom att nämna både i början och i slutet hur 

mycket insatser som gjorts för henne utan att de hjälpt.  Han nämner också P:s suicidförsök 

både före och under terapin.   Det blir tydligt att P är en patient som skulle vara svår för vilken 

terapeut som helst. 

 T gör klart att det inte är några terapeutiska faktorer som brister: han har grepp 

om problematiken, han har rätt metod och alliansen fungerar bra.   För detta har han stöd 

utifrån: P har sagt till andra att hon tycker om honom.  Men hennes depression är för djup.  

Att gräva i problemen, förvärrar dem bara.  T understryker depressionens makt genom att 

berätta om hur P inte fysiskt förmår flytta sig från kliniken – man förstår att denna fysiska 

oförmåga att ändra läge svarar mot en psykisk. 

 I artikeln ”Grus i maskineriet – dåliga ögonblick i psykoterapi” (2005) skriver 

Gudrun Olsson om terapeuters strategier för att upprätthålla självrespekten när de tycker sig 

ha gjort fel.
 
  Jag har frågat mina informanter om hela terapier som ”blivit fel”, som alltså inte 

utvecklats och fullbordats på önskvärt och förväntat sätt.  Olsson nämner att en av strategierna 

är att framhäva patientens problem – t.ex. en allvarlig diagnos - så läsaren/åhöraren ska förstå 

                                                 
4
 Henrik gav mig sin berättelse två gånger, men ingen av gångerna fastnade den på bandet.  Jag skrev då av den 

efter minnet, varefter Henrik gjorde ett par mindre korrigeringar. 
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vilka utmaningar terapeuten ställts inför.  Detta tycks mig vara en strategi som T tar i bruk, 

och framhäver genom att tala om vilka terapeutiska faktorer – alla metodiskt mycket centrala 

- som fungerat utan anmärkning. 

T är en terapeut som tror på sin metod.   Han ser en faktor utöver depressionens 

djup som gör att P inte kan hjälpas: ”Hon klarade inte av insiktsdelen i terapin”.   T har alltså 

sett något hos P som han tror förklarar hennes djupa depression, och han hyser under hela 

terapin ett hopp om förbättring – ”om hon bara hade vågat”.   Det är inte terapeuten, hans 

teori eller metod som brister, det är P:s mod. 

 

Det bortdefinierade problemet                             (Gerd)  

Gerd sade redan vid vår första kontakt att hon inte hade någon erfarenhet av det som jag 

frågade om, men jag bad ändå om att få göra en intervju.  När vi träffas har hon alltså inte 

någon särskild patient som hon tänkt på.  Hon säger inledningsvis att hon i kontraktet med 

patienten formulerar målsättningen som att patienten ska lära känna sig själv lite bättre.  ”Och 

med en sådan målsättning kan man alltid göra en avslutning där det alltid har hänt någonting. 

För i vilket avseende har patienten lärt känna sig bättre?  Patienten tänker efter och jag har 

tänkt efter, naturligtvis, och i allmänhet så har patienten kommit på någonting som den har 

lärt sig under terapin. /---/  Alltså, att ha lärt sig själv något - någonting har man alltid lärt sig 

om sig själv och om terapin.”  Hon medger att det kanske någon gång inte hänt så mycket, att 

patienten varit missnöjd, ”det har inte blivit så mycket, det har aldrig blivit någon terapi 

egentligen - en räcka samtal som man avslutar i alla fall, ibland på patientens initiativ.”  Hon 

kallar detta oterapi, men menar att den ändå kan anses ha gett någonting, nämligen att 

patienten prövat det här sättet att jobba och funnit att det inte passar henne.  ”Och då är ju det 

något bra resultat också.”    

T citerar polemiskt frågeställningen så som den formulerades i intervjuarens 

mail: ”Patienten går ohjälpt därifrån, om man vill uttrycka det tillspetsat”.  Hon menar att 

patienten inte är ohjälpt.  ”Den är hjälpt på det sättet att man har kommit fram till att det var 

inte det här man behövde eller var intresserad av, utan man har kommit fram till att man vill 

göra något annat eller strunta i det hela.”  Sedan säger hon att hon aldrig har tänkt på terapi 

som hjälp.  Hon har tänkt på det som samarbete med målsättningen att lära känna sig själv 

bättre och gå vidare i livet.  Terapeuten hjälper patienten till ökad självkännedom.  ”Och, som 

sagt, då är man ju hjälpt.”     

 T formulerar en ny målsättning när hon talar om terapeutens uppgift ”att hjälpa 

patienten att kommunicera det den kommunicerar med sig själv och andra på ett otillgängligt 
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sätt - att göra det tillgängligt istället”.  Hon tar upp ”rollfördelningen” och Bubers jag-du-

relation.  Det är viktigt att ”man inte förtingligar patienten och att patienten inte förtingligar 

sig själv.”  Hon uppmanar intervjuaren att fråga, och intervjuaren nämner T:s begrepp oterapi 

som var hennes beteckning på en räcka samtal som aldrig blev en terapi.  T:s svar är en 

beskrivning som väldigt väl passar in i min ursprungliga frågeställning: ”Nej, det kom aldrig 

till någon utveckling egentligen, utan det var en räcka samtal. Patienten djupnade aldrig. Var 

oförmögen att reflektera kring sig själv.”  Intervjuaren säger att hon är intresserad av detta och 

gärna vill höra om en sådan terapi, men berättelsen som T ger kommer i stället att handla om 

en mycket lyckad terapi.  Denna patientberättelse går oförmedlat över i en annan som T 

inleder med att införa begreppet ”smygterapi”.  Det var en terapi som blev lyckad eftersom 

patientens symtom försvann, men P ville aldrig sätta detta i förbindelse med psykologiska 

faktorer.  Varken intervjuare eller terapeut kopplar berättelsen till T:s målsättning ”lära känna 

sig själv lite bättre”.  Patient vägrade enständigt att se samband mellan sina symtom och sitt 

omedvetna, men förbättrades alltså ändå.  T kallar den ”en kort kristerapi”, kanske för att den 

egentliga terapin för henne alltid är insiktsterapin    

 T berättar kort om en patient som ”bara liksom kom och berättade och 

beskärmade sig” och där de avslutade efter få gånger.  Därefter berättar hon om en terapi som 

fick en mycket lyckosam utgång, en berättelse som är mer detaljrik än någon annan i hennes 

framställning.  Hon sammanfattar: ”Nej, jag har inte upplevt att någon har gått ifrån mig, 

tycker jag, utan, som du skriver, att jag skulle tänkt att här har hänt särskilt mycket.”  Hennes 

sista ord är fyllda av tacksamhet och tillfredsställelse: ”Nej, alltså, när jag tänker tillbaka så är 

det nog mera det att det har hänt väldigt mycket.   Att jag har fått vara med om att möta 

människor som kommit hopsjunkna och stukade har gått ifrån mig upprättade och med kraft.  

Och det är ju väldigt härligt att få vara med om det, faktiskt.” 

Gerd var från början tydlig med att hon inte kunde ge mig det jag bad om: en 

berättelse om en avslutad terapi som efterlämnat en känsla av mycket lite hänt.  Hon ställer 

upp på intervjun därför att jag insisterar, men hon håller sin linje konsekvent.  Hon har 

formulerat terapins målsättning på ett sådant sätt att ingen terapi kan misslyckas, och om en 

terapi inte ger önskvärt resultat är den en ”oterapi” och kan inte räknas.  Hon kan inte ge den 

berättelse som jag begärt, men ger flera korta berättelser som sammantagna ger intrycket av 

en lyckosam yrkesutövning.  Detta intryck förstärks av hennes avslutande summering som är 

fylld av bejakande formuleringar.  Gerd är en nöjd terapeut. 

Intervjuforskningen säger att vad än en berättelse handlar om, så handlar den om 

berättaren (Polkinghorne, 1988).  Med sin berättelse ger informanten en självpresentation med 
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ett anspråk på en speciell identitet.  Allting som han eller hon säger syftar till att uttrycka, 

bekräfta och validera denna identitet.  Utifrån det perspektivet handlar Lisbeths berättelse om 

en erfaren och alert terapeut som på grund av en kris inte har sin vanliga omsorg om 

målformuleringen, Staffans berättelse handlar om en terapeut som fått nya perspektiv och 

Henriks om en terapeut som gör allt rätt men måste ge upp.  Gerds berättelse handlar, som jag 

läser den, om en terapeut som ser tillbaka på ett långt yrkesliv och ser att det var gott.  

Samtidigt finns något hektiskt över den: hon skyndar från det ena fallet till det andra så att det 

blir svårt att skilja dem åt, än mindre få någon fördjupning, och hon inför hjälpkategorier för 

att stödja sin övertygelse om att alla terapier varit framgångsrika.  Gerd är angelägen om att 

validera sin professionella identitet. 

 

Vändpunkten i förtroendet                     (Kerstin)  

Kerstin har valt att ge mig en skriven berättelse om en patient som hon haft i terapi under 

mycket lång tid, mer än 10 år.  Hennes berättelse är den i särklass mest utarbetade och 

detaljerade av alla som jag fått.  När hon skriver den är det oklart om terapin kommer att 

fortsätta, och Kerstin är alltså en av alla dem i min undersökning som inte presenterar en 

avslutad terapi. 

 P söker ursprungligen terapi på grund av en akut kris och hennes önskemål är att 

komma tillbaka till den hon var före krisen.  Men snart blir det tydligt att det inte var bra 

tidigare heller.  Under barndomen upplevde hon att hon var ”för mycket” – alltför stark och 

kraftfull för sin mor, oförstådd och tvingad till förnedrande underkastelse – och det tar tid för 

henne att få tillit till T:s förmåga att stå ut med henne.  Ett viktigt tema blir hennes 

konfliktfyllda förhållande till sin kropp som hon upplever som tjock och motbjudande.  Hon 

har många kroppsliga symtom, och efter två års terapi berättar hon också om ett mångårigt 

matmissbruk. 

 P upplever en missräkning i sitt yrkesliv och i samband med det börjar hon 

uttrycka kritik mot terapin – att ingenting händer, att T inte är en bra coach för henne, att hon 

inte kan riskera att släppa henne närmre in på livet.  Detta är upptakten till en berättelse i 

berättelsen som skulle kunna analyseras efter en modell för narrativa strukturer.  Enligt Stein 

och Glenn (1979; ref. i Olsson, 2004) består en berättelse av sex element: (1) inramning, (2) 

initierande händelse, (3) reaktion från protagonisten, (4) handling från någons sida för att 

handskas med situationen, (5) konsekvenserna av handlingen och (6) reaktioner/lärdom/sens 

moral.
 
  I T:s berättelse i berättelsen är inramningen (1) terapin som har pågått ett tag och där 

P berättat om problem av olika slag.  Den initierande händelsen (2) är att P klagar på att 



 

 

13   

  

ingenting händer i terapin.  Reaktionen från protagonisten (3) är frustration.
5
  Detta kan 

naturligtvis ses som en projektiv identifikation från hennes sida, men är också förklarlig 

utifrån det självklara faktum att terapi är två personers gemensamma arbete och den enes 

misslyckande är också den andres.  Nu gör T det som en terapeut inte ska göra: hon agerar (4) 

på känslan, hennes och P:s gemensamma frustration, och som svar på P:s kritik.  Hon börjar ta 

upp med P att något konkret behöver göras åt hennes matmissbruk.  P är i början motvillig, 

men går till slut med på T:s förslag att hon ska bli sjukskriven och få träffa en KBT-terapeut.  

T har inte bara agerat på sin känsla och på P:s kritik, utan åtgärderna är också extra-

terapeutiska, ligger utanför den terapeutiska relationen och dess ramar.  Konsekvenserna (5) 

blir förödande.  Dels påverkar agerandet den ömtåliga relationen mellan P och T, vilket T 

formulerar: ”Jag tror att det blev en vändpunkt i förtroendet – jag hade nu visat att ’hon var 

för mycket för mig’.”  Dels får agerandet att sjukskriva P dramatiska följder för hennes 

professionella liv.  Hon hamnar i konflikt med sin arbetsgivare och hotas av uppsägning, går 

till arbetsdomstolen och får till slut ett stort skadestånd, men till priset av mycket upprivna 

känslor samt arbetslöshet.  Reaktionen på händelserna (6) är T:s skuldkänslor: ”Det var ju 

hennes sjukskrivning som varit utlösningen till konflikten på arbetet.”    

Den goda berättelsen formulerar inte en tydlig sens moral, den lämnas åt 

läsarens begrundan.  Vi får protagonistens reaktion, men inte lärdomarna hon drar.  Vilken är 

sens moralen i T:s berättelse?  Kanske ”Var försiktig med att agera utanför ramarna”.  

Lindsay-Hartz et al.(1995; ref. i Olsson, 2004)  analyserar känslors narrativa karaktär, och 

urskiljer fyra komponenter i en känsla.
 
  Den första (1) är en situation som inbegriper en 

tolkning.  I T:s berättelse är det hennes agerande utanför ramarna och konsekvenserna av det.  

Den andra komponenten (2) är en transformation: en förändring i personens varande.  I T:s 

berättelse: hon får skuldkänslor.  För det tredje ackompanjeras känslan av en impuls att 

handla.  Denna impuls är frånvarande i T:s berättelse.  Eller finns den där ändå?  Inte i 

berättelsen-i-berättelsen, och inte heller i den större berättelse om P:s terapi som vi ännu inte 

följt till dess slut.  Men en ännu större men obeskriven berättelse finns som rymmer både 

berättelsen och berättelsen i den: berättelsen om hur terapeuten Kerstin kontaktas av 

uppsatsförfattaren CB och beslutar sig för att ge henne berättelsen om patienten P.
6
  Impulsen 

att ge intervjuaren berättelsen om P, inklusive berättelsen-i-berättelsen – det kan vara den 

impuls att handla som ingår i en känsla.  T har upplevt något som inbegriper en tolkning och 

som medfört en transformation av hennes varande.  Hon får impulsen att berätta om detta.  

                                                 
5
 Protagonisten, huvudpersonen, i den övergripande berättelse som är min uppsats, är alltid terapeuten. 

6
 Ricoeur (1988) skriver om handlingar som berättelser. 
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Fjärde komponenten (4) i känslan är, enligt Lindsay-Hartz et al., en funktion som bildas av de 

tre föregående komponenterna och som innebär en önskan om att uttrycka och upprätthålla 

grundläggande värden.  I den vidare berättelsen om T har situationen, transformationen och 

impulsen att berätta, en funktion: önskan om att upprätthålla det grundläggande värde som är 

de terapeutiska ramarna.  ”Jag gjorde ett misstag, det var dumt, det hade varit bättre att hålla 

sig strikt till metoden” – så skulle det kunna uttryckas.  

 På terapins femte år flyttar T sin mottagning från X till Z.  När hon berättar om 

det för P,  reagerar hon med vrede, underkastelse och en känsla av förnedring.  Hon 

distanserar sig, men kan också berätta om inre bilder och minnen som är nya.  En 

återkommande bild är en gråtande, instängd liten flicka som varken P eller T når fram till.  

Hon har nya kroppsliga symtom, och i T:s nya rum i Z tycker hon att ”något var förstört”.  

Hon tycker inte att T är densamma längre, hon kommer bara för att hon måste, och hennes 

beroende av T är enbart negativt.  Under sommaren, som infaller kort efter flytten, får hon 

starka symtom, och får telefonkontakt med T och ökad medicinering.  Efter sommaren är hon 

anklagande och tar upp hur människor hon känner ifrågasätter terapin och T:s kompetens. 

 Terapin har fortsatt men med en växande känsla av stagnation och upprepning.  

P vidhåller sitt tema att hon inte kan lita på eller släppa in någon som kan göra henne illa.  

Samtidigt kan hon inte lämna terapin.  Å andra sidan finns det flera positiva saker i hennes 

liv: hon har nu ett arbete i en lägre chefsposition, hon tycks klara balansen mellan arbete och 

privatliv bättre än förut, och hon kan se sitt eget agerande med större distans.   

 Här avslutar T sin berättelse.  Hon har nyss nämnt känslan av upprepning, och 

när berättelsen slutar befinner sig T och P i upprepningen av en tidigare konflikt.  Sex år 

tidigare flyttade T från X till Z, och P reagerade med vrede och känslor av förnedring.  Nu T 

har lämnat sin praktik men erbjudit P att fortsätta på privat basis, och P har reagerat på 

liknande sätt.  T vet inte om P kommer att återkomma på den uppsatta tiden efter semestern.  

 Safran och Muran (2000) delar upp störningar i alliansen i två huvudgrupper, 

dels tillbakadragande, dels konfrontation.
 
 I Kerstins berättelse finns exempel på båda.  I 

synnerhet i början är det ett hårt arbete för henne att få P att prata om sig själv och inte i stället 

föra över samtalet på T:s eventuella problem, och så småningom kommer angreppen.  Safran 

och Muran listar under rubriken ”konfrontation” bland annat angrepp på T som person och på 

T: kompetens, klagomål på terapins parametrar och på uteblivna resultat.  Kerstins patient 

upplever en besvikelse i en betydelsefull relation, och i samband med det börjar hon uttrycka 

kritik mot arbetet i terapin och mot T som ”coach”.  Kerstin beskriver utvecklingen i P:s 

privata relation som ”en parallell till vad som pågick mellan oss”.  Det framgår inte av hennes 
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berättelse hur hon lyfte in sin iakttagelse i terapin, men uppenbarligen kunde det inte reparera 

störningen, för det är som följd av dessa konfrontationer från P:s sida som Kerstin initierar 

behandlingen av ätstörningen.  T kallar det som hände ”en vändpunkt i förtroendet”.  Om 

alliansen handlar om uppgifterna, målet och det relationella bandet, så är det här en kris på 

åtminstone två av fronterna.  Uppgifterna i terapin är ju fördelade på två personer: terapeuten 

ska ha tilltro till sin metod, följa uppgjorda ramar och vara obrottsligt trofast mot sin patient, 

patienten ska arbeta efter metoden och hålla fast vid terapin.  När Kerstin inte bara föreslår 

utan också till viss del övertalar P att påbörja en annan typ av behandling, har uppgifterna 

förhandlats om och en ny behandlare införts.  Av detta påverkas relationen kraftigt. 

 I berättelsens fortsättning sker två ramförändringar när T först flyttar sin 

mottagning och sedan efter ett par år avvecklar sin praktik.  I båda fallen leder det till kraftiga 

störningar i alliansen och T blir föremål för nya konfrontationer där hennes person och 

kompetens liksom terapins parametrar och resultat angrips.  Med en störd allians pågår terapin 

i flera år, men det är när Kerstin slutar sin berättelse oklart om den andra ramförändringen 

leder till dess sammanbrott.   

 

Skammens gråa filt                                                   (Jerker)  

T berättar om två terapier, och redan i sin inledning nämner han att terapierna blev precis 50 

timmar långa ”därför att det varit i utbildningssammanhang, deras utbildningsterapi och…”.  

Han hejdar sig där.  Kanske är det därför intervjuaren strax avbryter hans berättelse om 

patient A och vill få en bekräftelse på varför terapierna blev exakt 50 timmar.  Om T hade 

tänkt fortsätta att berätta om patient B, så försvinner det, och frågan om det exakta 

terapiomfånget kommer i fokus.  Det visar sig att T har haft två utbildningsterapier där han, 

generöst, har erbjudit sig att fortsätta också efter de stipulerade 50 timmarna.  Men de två 

utbildningspatienterna har inte tagit emot hans erbjudande.  Han har blivit överraskad av det.  

Han säger det inte uttryckligt, men jag tycker mig finna en underliggande utsaga: De tyckte 

inte heller att det var en meningsfull terapi, det var därför de slutade.   

T börjar med det som är gemensamt med de två patienterna: åldern, båda är 

utbildningspatienter, under båda terapierna har T känt att det inte händer så mycket.  Och båda 

väljer alltså att avsluta fast de inte behöver.  Han individualiserar inte mycket (något om hur 

konfident A verkar vilja framställa sig; en kommentar om skillnaden i deras uppsyn när de 

kom in i rummet) och de två tenderar att flyta ihop till en.  T verkar inte riktigt vara engagerad 

i någon av dem.  B är en spegling av A, och om någon av dem haft några särdrag, så har de 

underordnats det gemensamma intrycket.   
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Intervjuaren ställer ganska snart varför-frågan till T, och han svarar prompt som 

om han varit beredd på den.  Varför blev det så känslolöst, stumt och händelsefattigt i 

terapierna?  T ser tre möjliga förklaringar, och den första han lyfter fram handlar om hans 

egna eventuella brister: ”nånting jag inte har hittat, nånting som jag inte förmått eller sett eller 

tagit tag i. Det tänker jag en del på.”  En annan möjlighet handlar om en särskild problematik 

hos patienterna, och den har han tagit upp med dem i terapin.   Den tredje förklaringen har 

karaktären ”ingens fel – en olycklig tillfällighet”, men skuggas ändå av en känsla oförmåga: 

kanske var det ”just vår kommunikation som inte har platsat riktigt, där en annan terapeut 

hade kunnat göra något annat.”  Utan tvekan är det en självkritisk terapeut: ”Men framför allt 

har jag tänkt på det: Vad är det jag inte gör, vad är det jag inte har uppmärksammat?  Vad är 

det som har gjort att jag blivit så passiv som jag blivit i båda de här kontakterna?  Vad är det 

som gjort att det kommit nåt lite trött över det hela?”  Generad berättar han om hur han höll på 

att falla i sömn under en terapitimme.  Före en lång tystnad talar han om en möjlig 

skamproblematik hos den ena av hans patienter.  Vad finns i den långa tystnaden som 

kommer just efter ett par expressiva ord om skammens gråa filt?  Kanske just skam.  När T 

åter säger någonting har han svårt att hitta tråden, men i sin avslutande sammanfattning har 

han placerat sig på den kompetente terapeutens fasta mark: ”Jag kan inte riktigt dra mig till 

minnes att jag känt på det viset så starkt med någon vanlig terapi, där hade jag nog avbrutit 

tidigt i så fall.”      

Intervjuaren visar tecken på oro.  Hon ställer en rad frågor utan att riktigt vänta 

på svaret, hon avbryter T när han tvekar och säger skyndsamt att han inte behöver svara, hon 

avslutar intervjun istället för att fånga upp vad T har sagt.  Vad är det hon behöver skydda 

honom – och sig själv – ifrån?  Den djupa, skamfyllda känslan av otillräcklighet – som 

terapeut, som lyssnare, som intervjuare?  

T tar inte erbjudandet om att lägga locket på.  Han fortsätter också efter det att 

intervjuaren försökt avrunda och tacka för sig.  Han vill tillbaka till patienternas opåkallade 

avslutningar, och åter till sitt eget ansvar, sin egen skuld till dem: ”Alltså, det finns väl nåt i 

det där jag tänker, att båda två har väl uppfattat min brist på engagemang också.  Det har 

liksom inte hänt så mycket inom mig i kontakten och de har därför dragit sig tillbaka efter de 

50 timmarna, sen vet man inte om det hänt ändå.  En oavsiktlig kommunikation från min sida 

har gjort att de i sin tur dragit sig tillbaka.  Det är mycket möjligt.” 

 Jerker berättar om två terapier som flyter samman till en där alliansen är svag.  

De tre komponenterna som enligt Safran och Muran (2000) finns i alliansen, fungerar dåligt 

samtliga.  Målsättningen med terapin förefaller för de två patienterna vara att få intyg om de 
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50 timmars terapi som de behöver för sin utbildning, vilket tör vara en klen grund för ett 

meningsfullt arbete.  Och om uppgiften i den psykodynamiska terapi som Jerker bedriver är 

att arbeta med sitt inre, så undviker de den: ”Det var inte så att de var tysta, men det handlade 

mycket om andra personer och väldigt lite om dem själva.”  ”Talking about other” är den sista 

rubriken under Safrans och Murans (2000) kategori ”Withdrawal”.
 
  Och det känslomässiga 

bandet mellan T och P är inte vad en terapeut önskar sig: det är ”känslolöst i rummet”, 

”känsloavskalat”, ”trött”, ”avstängt”, ”oengagemang i kontakten” – så oengagerat att han en 

gång till och med somnar.  Hela Jerkers berättelse är ett försök att förstå denna bristande 

kontakt, denna aldrig etablerade allians.   

 

Det grusade hoppet    (Christian)  

Christian bygger sin berättelse kring hoppet.  Han inleder med att säga att mitt ämne är svårt 

att prata om, eftersom man som terapeut ”bär på hoppet nånstans hela tiden och har någon 

slags vision för sin klients liv och framtid”.  Intervjuaren känner igen detta hopp, men vet att 

det ju delvis gror i en tom rymd: patienten försvinner i allmänhet ur terapeutens liv, och 

tomrummet kan fyllas av – visioner.  I den speciella patientberättelse som Christian väljer att 

berätta för mig finns ett facit: han får veta på omvägar att det inte blev så mycket av hans 

visioner - P har kvar sina problem. 

 Detta är ramen för Christians berättelse: hoppet – och det grusade hoppet.  

Däremellan finns en berättelse som inte ger särskilt stark grund för ett hopp.  Hans patient har 

kämpat mycket under sin långa terapi, men han har fruktansvärt svårt att komma i kontakt 

med sina känslor.  T arbetar med att koppla P:s plågsamma symtom med hans känslohämning, 

och i perioder verkar det som det ska lätta.  Det kan glimta till någon gång, en antydan till 

kontakt, men sedan är det stängt igen. 

 De avslutar terapin efter 5-6 år och T är alltså kvar med sitt hopp om att 

patienten ska ha kunnat dra nytta av sin terapi.  Det som gör att tvivlets tankar kommer, är att 

han ett par år senare har ett samtal med en kollega som har P:s hustru i terapi.  Och hustrun 

har talat om hur svårt hennes make är plågad av sina symtom och hur påfrestande det är för 

henne.  ”Jag hade ju hoppats att något hade börjat lösas upp och att han hade kunnat fortsätta 

sin bearbetning själv.  Men när jag hörde det där kändes det som vårt arbete varit ogjort.”
7
 

                                                 
7
 Detta citat är, till skillnad från andra citat i uppsatsen, inte ordagrant.  Det beror på att inspelningen i denna del 

av intervjun förstördes, och sista delen av Christians berättelse fick rekonstrueras.  Han har läst och godkänt 

rekonstruktionen. 
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 Det är en mycket svart berättelse.  Den upplevs som tragisk inte minst för att P 

gick så länge i terapi och ”kämpade väldigt mycket”.  Det är också smärtsamt att få veta att 

P:s hustru lider sedan lång tid.  Och det finns en smälek i att en kollega vet om hur fruktlös 

terapin blev. 

 

Den sömningivande blivande psykologen  (Marianne)   

Marianne inleder med att säga att hon fick tänka rätt länge innan hon kunde erinra sig någon 

patient att berätta om.  I likhet med Gerd säger hon att ”det brukar alltid hända något”.  Men 

hon erinrar sig en terapi, och liksom i Jerkers fall är det fråga om utbildningsterapi.  Och 

precis som han blir hon så oinspirerad att hon nästan faller i sömn. 

T lägger upp sin berättelse utifrån två linjer.  Den ena är att det var länge sen , i 

början av hennes bana – hon har numera 40 års erfarenhet som terapeut.  Den andra är det 

faktum att hon blev så sömnig.  Hon berättar i detalj om den tidsliga ramen (”det här kanske 

inte betyder något, men i det här sammanhanget kan det kanske göra det ”) – att de kommit 

överens om en tid som i vanliga fall var den bästa tänkbara för T  - och det som sedan hände 

var att hon blev extremt trött.  Precis som Jerker talar hon om det som något djupt pinsamt.  

Men tröttheten har förutskickats genom informationen om P:s utseende: hon ser tråkig ut, och 

det visar sig också att hon är tråkig. 

Den stora trötthet som T känner under timmarna har hon inte mod att ta upp med 

P, ”jag var så pass ny som terapeut”.  Nu efteråt vet hon att hon borde ha gjort det, ”min 

känsla av att vi inte kom nånstans egentligen”.  Hon förstår varför hon blev så trött: det 

berodde på att P var så känslomässigt avskuren.  Hon talar som om hon läser ur en bok, det 

känns inte som det hon säger berör henne.  Hennes röst är ”jämn hela tiden på något vis, inte 

upp och inte ner, ingen förvåning, inte vrede eller kärlek eller rädsla eller nånting.  Den var 

död på något vis.  Det var det som gjorde att jag blev så trött.”  

Här är T klar med denna del av sin berättelse, och övergår till vad som hände 

sedan.  Men det underliggande temat består – tråkigheten som orsakade sömnigheten.  P är 

numera yrkesmässigt lyckosam, och det finns en underton av att det gått bättre för henne än 

hon förtjänat (”hon har tagit sig fram”, ”har avtal så att man kan gå för billig peng hos henne”, 

”Men jag skulle aldrig skicka nån människa till henne”).  Under intervjun väcks tankar hos T 

om en möjlig problematik hos P: ”När jag just pratar med dig och tänker på ett annat sätt så 

slår det mig att det är möjligt att hon hade en djup depression.  Jag tänker just på hennes 

entoniga, lite frånvarande röst, och hennes lite tråkiga klädsel.  Som om hon inte kände någon 

glädje över sig själv som människa och kvinna.”  Intervjuaren frågar T om hon har tänkt på P 
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sedan terapins avslutning, men det har hon inte.  Och hon släpper tanken på att P kan ha varit 

deprimerad: ”Men det ska jag säga dig – jag har kolleger som har tagit emot mänskor just för 

att de ska gå för sin utbildning sina 50 timmar, men har inga problem just.”  

Är det ett känt fenomen att utbildningsterapier blir oengagerande?  Är det något 

som terapeuter brukar prata om med varandra?  Var det en matris som fanns till hands för 

Jerker när han berättade för mig om sina två stumma terapier?  Var det lättare för Marianne att 

minnas en blivande psykolog som inte berörde henne än ett fruktlöst arbete med en plågad 

patient? 

Marianne har beskrivit både direkt och indirekt sina känslor för sin 

sömningivande patient.  Den förståelse av psykoanalysens begrepp motöverföring som är 

förhärskande idag, låter begreppet omfatta terapeutens totala emotionella reaktion på 

patienten (Gabbard, 2005).
 
  Staffans sorg och Kerstins impuls att agera är alltså båda uttryck 

för motöverföring, liksom Jerkers och Mariannes stora trötthet.  Men motöverföring kan 

också förstås i en snävare bemärkelse, den ursprungliga freudianska som utgår från att samma 

processer är igång hos terapeuten som hos patienten.  Precis som patienten gör överföringar 

på terapeuten, så gör T överföringar på P, och svarar på P:s överföringar utifrån egna 

omedvetna reaktioner.  Om motöverföring är ofrånkomlig i all terapi och potentiellt både ond 

och god (Olsson, 2005),
 
så är den processade, genomreflekterade motöverföringen en resurs i 

arbetet, medan den omedvetna och impulsivt utagerade kan bli till fördärv.  Man kan också 

med Racker (1968) beskriva förhållandet som skillnaden mellan motöverföringstankar och 

motöverföringsposition.
 
 Terapeuten med motöverföringstankar står fri i förhållande till sin 

patient trots att tankarna (fantasierna) har sitt ursprung i en motsvarande situation hos 

patienten.  Den känslomässiga intensiteten är låg.  I motöverföringspositionen är terapeuten 

indragen, ofri, och känslorna obehagliga och starka.  I Staffans berättelse förefaller T:s 

motöverföring vara härbärgerad av terapeuten och blir inte till bekymmer för terapin.  Hans 

upplevelse av P har motöverföringstankarnas karaktär.  Kerstin, Jerker och Marianne berättar 

däremot om hur störda de blir och hur låsta de känner sig.  Kerstin drivs att agera och Jerker 

och Marianne håller på att falla i sömn – fångas i en motöverföringsposition.   

Loewald (1986, citerad i Harris, 2005, s. 205) talar om motöverföringens 

dynamik som rotad i ”the inextricable intertwining with others”.
 
 När Marianne beskriver sig 

som nästintill sövd av patienten är det ett kraftfullt uttryck för inextricable intertwining.  Men 

där finns också en innebörd av mer subtilt slag och som kanske handlar om ansvarsbefrielse.  

Det är vanligt idag att betrakta patienters överföring i termer av projektiv identifikation, den 

primitiva mentala mekanism som kan utöva så stark kontroll över en mor, en vårdare eller en 



 

 

20   

  

terapeut.  Men synsättet har kritiserats för att det tenderar att frånkänna terapeuten ansvar för 

sin roll i interaktionen.  Mariannes beskrivning av relationen till patienten tangerar den 

positionen.  Förespråkarna betonar att en projektion aldrig enkelt kan placeras i terapeuten 

utan interagerar alltid med något som redan finns där (Safran & Muran, 2000).
 
 Utifrån det 

synsättet fanns det inom Marianne något som befrämjade sömnigheten.  Vad det var, tillhör 

terapeutens hemligheter. 

Enligt Mariannes utsaga var denna patient unik i hennes långa praktiska 

erfarenhet: ”Det kan ha varit personkemin mellan henne och mig som inte stämde alls, jag vet 

inte.  Jag har inte haft någon annan person längre fram där jag har känt så.” 

 

  

Intet begära men ha ambitioner             (Kent)  

Intervjuaren står i Kents väntrum och för frustrerade mobilsamtal om ett husbygge som hakat 

upp sig när Kent visar in henne i sitt mottagningsrum.  Hon är pladdrig och måste ge intryck 

av att vara mentalt oförberedd inför intervjun.  Kent inleder med att säga att han inte hunnit 

förbereda så mycket och inte har tänkt på något ärende, men han säger att han har upplevelser 

av avslutade kontakter där han känt att det inte hänt så mycket.  Han har funderat på varför det 

kan bli så, och en anledning är att terapeut och patient inte haft ”helt och hållet en gemensam 

uttalad målsättning med terapin”.  Han avbryter en påbörjad mening och börjar om från ett 

annat håll med sina teoretiska influenser.  Han nämner Winnicott och hans begrepp 

härbärgerande, och Bion som talar om terapeuten utan minne och begär.  Det omedvetna ska 

få komma till uttryck medan terapeuten begärslöst väntar.  ”Det har jag känt mig väldigt 

influerad av”, säger han, ”Det tror jag mycket på”.  Han upprepar att han också tror mycket på 

att terapeut och patient hittar en överenskommelse om vad man ska göra.  Intervjuaren, som är 

mindre inläst på de nämnda teoretikerna, undrar för sig själv om här inte finns en motsägelse: 

kan man både vänta utan begär på att något ska få rum och formulera ett tydligt mål att arbeta 

efter?  T har erfarenheten att det ibland går lätt att få till stånd denna överenskommelse: ”Med 

vissa patienter vet man det på något sätt intuitivt (…) det blir någon sorts kontrakt eller 

allians.  Även om man inte vet exakt vart man är på väg så blir det en överenskommelse - 

kanske en omedveten överenskommelse - om vad arbetet går ut på.”  Det förefaller 

intervjuaren som om denna intuitivt tillkomna, omedvetna överenskommelse skulle kunna 

harmoniera med vad de nämnda teoretikerna tänker.  I Kents erfarenhet leder sådana spontana 

allianser till att arbetet tar fart och det känns att det händer saker.  ”Jag tror så här att det kan 
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vara viktigt med patienter där det inte blir den där alliansen, att man försöker formulera det.”  

Om intervjuaren tolkar honom rätt, talar han här om fall där han inte tätt kan följa sina ideal. 

 På denna plats i intervjun ber intervjuaren om ett konkret fall där terapin 

efterlämnat en känsla av otillfredsställelse.  T berättar om en lång och ibland intensiv terapi 

med en patient med blandad problematik.  Det var inte en terapi där ingenting hände, för 

självkänslan stärktes hos patienten.  ”Men min ambition var lite högre, jag tänkte att hon 

skulle uppnå förmågan att ha sexuella relationer alltså, eller genitala relationer så där.  Och 

det var liksom en ambition som vi inte kommit överens om riktigt.  Därför kändes det ganska 

otillfredsställande.  Jag tror att det var så att jag utgick från min egen föreställning att det är 

svårt att bli helt lycklig utan att ha fulla sexuella, liksom, genitala relationer.  Det är ju inte 

säkert att hon tyckte, så att säga.  Det hade kunnat formuleras mer synligt, våra förväntningar 

på utgången.  Det tror jag hade hjälpt.”   

 T har talat om sitt ideal: att intet begära.  Men han har haft ambitioner.  Av allt 

att döma är detta en krock med de teoretiska förebilderna.  Han benämner inte motsättningen, 

och det är istället den kliniska erfarenheten han hänvisar till.  Uppenbarligen var det inte bra 

att ha ambitioner, egna föreställningar om terapins utgång.  Det var inte bra eftersom det inte 

fanns någon överenskommelse med patienten om att arbeta utifrån de högre ambitionerna.  T 

befinner sig nu inte i teoretikernas hägn: han befinner sig i erfarenheten.  Och där har han 

gjort ett misstag. 

 Här ställer intervjuaren frågan om det var en avslutad terapi. T berättar att 

terapin faktiskt avbröts för P började en ny terapi med en kvinnlig terapeut istället för att anta 

erbjudandet att fortsätta med honom.  Det finns alltså en likhet med Jerkers berättelse: 

patienten som väljer att inte fortsätta.  T tror att det kanske var bättre för P med en kvinnlig 

terapeut.  Han säger att det inte är så ovanligt att man känner att ”det inte räcker till.  Jag 

tycker att man kan känna det ofta att det händer inte så mycket som man skulle vilja eller det 

står still och det är alltid frustrerande.”  Här går intervjuaren ur sin intervjuarroll och säger off 

the record och med påtagligt eftertryck att hon är förvånad över terapeuter som säger att de 

inte varit med om detta.  T verkar förvånad över förtroendet.  Kan det ha varit intervjuarens 

frustration över husbygget som spillde över på livets andra frustrationer?  Men om husbygget 

vet T ingenting.   

Intervjuaren gör sig beredd att avsluta en intervju som blivit hackig och 

ofokuserad, men T tar ordet igen för att sammanfatta sitt synsätt.  Här finns en släktskap med 

Christians ”vision” för patientens ”liv och framtid”.  T talar om hur man kan ha yttre 

begränsningar för terapin, och när man tvingas sluta kan det kännas som att ingenting har hänt 
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”rent beteendemässigt så där i patientens vardag.  Jag brukar ändå känna (…) att något frö kan 

ha såtts till nånting som gör att förändringen kommer senare på något sätt. (…) Jag tror att det 

är bra att inte vara för ambitiös, att ha lite blygsamma förväntningar på vad som kan 

åstadkommas och nånslags hopp om att det kan - .  Och det tycker jag är en ganska bra 

ingång”.   

 T har återknutit till temat ”ambitioner”.  Han anknyter inte till de teoretiska 

förebilderna, men till lärdomen från fallet som han berättade om.  Men berättelsen om hans 

patient var lite nedslående på det sättet att det var en lång och ”ibland intensiv terapi – upp till 

tre gånger i veckan” som likväl efterlämnade en känsla av otillfredsställelse.  Patienten valde 

också att inte fortsätta i terapi med T utan istället gå till en kvinnlig terapeut. T väljer att inte 

fokusera på det nedslående.  Precis som han hyser hopp om att det kanske var bra för P att 

istället få en kvinnlig terapeut, så har han ett generellt hopp om patienters framtid efter 

terapin.  Ett frö kan ha såtts.  Ett hopp och nerskruvade förväntningar - det är ”en ganska bra 

ingång”. 

 Kent och Staffan är de enda av mina informanter som nämner teoretiska 

influenser.  De har ytterligare likheter: båda berättar om patienter som efter lång terapi har 

uppnått förbättringar, men likväl inte den förändring som deras terapeuter hoppats på.  I båda 

fallen har den manlige terapeuten önskat ett lyckligt kärleksliv för sin kvinnliga patient 

(Staffan ”nära relationer”, Kent ”genitala relationer”).  Båda tar upp sina ambitioner i samtalet 

med mig, och båda ifrågasätter dem.  Staffan ser den terapi som han tidigare var 

otillfredsställd med i ljuset av nya influenser.  Kent inleder med att tala om de teoretiker som 

påverkat honom, men anknyter inte sedan till dem igen.  Om han hade gjort det, hade han 

kanske sagt: ”Visserligen har jag inte helt följt dem, men de har sina poänger ändå.” 

 

Det förtrollande språket             (Sally)  

Sally är en av många informanter som inte berättar om en avslutad terapi.  Hon berättar om en 

terapi som avbryts av döden.  Av alla informanterna har jag efterfrågat en berättelse om en 

terapi som avslutats, inte avbrutits, men som efterlämnat en känsla av att inte så mycket hänt.  

Sally berättar om en terapi där mycket händer (riktigt mycket, skulle somliga säga) men som 

sedan går på tomgång och efterlämnar en känsla av otillfredsställelse.  Det är denna känsla 

som Sally kommer att uppehålla sig vid i intervjun. 

I inledningen av intervjun verkar Sally vara inställd på att prata mer generellt 

om terapier som går i stå.  Hon verkar överraskad av min begäran om en berättelse, och i 

synnerhet en berättelse om en icke avbruten terapi.  Jag får intrycket av att hon inte i förväg 
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tänkt ut att hon ska berätta om just denna patient.  Hon börjar sin fallberättelse med att säga 

att terapin blev mycket lång – ”Här pratar vi om jättemånga år, faktiskt, otroligt många år. Så 

jag kan känna en viss sorg över att det blev som det blev.”  I en snabb mening sammanfattar 

hon många goda resultat av de första årens terapi.  Men sedan händer något.  Utvecklingen 

stannar upp.  ”Det här var efter 4-5 år som det blev så, och sen fortsatte vi lika länge till.”  

Och terapeuten känner att det inte riktigt är som det ska, att hon är försatt i en roll som inte är 

helt terapeutisk (bara sitta och lyssna och inte säga så mycket), och när hon vill styra upp det, 

blir det ”lite lamt”.   Vad är det som förlamar henne?  Det verkar som hon kretsar kring den 

frågan under hela intervjun.  Hon har ett svar: ”Jag tror att det handlade om en djupare närhet 

som vi egentligen, som inte jag heller... orkade ta mig igenom, det där behovet av att prata av 

sig och det här vackra språket.”  Det märks på hur hon formulerar sig att det verkligen är svårt 

att närma sig den här fördjupningen av relationen.  Han håller henne ifrån sig med prat som 

inte berör henne, och med ett utomordentligt vackert språk.  Och hon orkar inte ta sig igenom.    

T ser att den närhet som P håller ifrån sig i relationen till henne, är något han 

inte vågar i sitt liv utanför terapin heller.  Men när hon konfronterar honom är det med något 

annat: det önskvärda självhävdandet.  Utifrån de tidsangivelser hon har gett är stillaståendet, 

förlamningsperioden, flera år lång.  Hon upprepar att hon kunnat hjälpa sin patient på många 

sätt i början av terapin, och man anar frustrationen över att det slutade vara så.   

Konfrontationen, när den äntligen sker, är ett upprättande av terapeutens professionalitet.  

Hon talar ganska utförligt om vad som avhandlas i denna period av terapin – aggressivitet, 

gränssättning, relationen till ett syskon som P aldrig vågat hävda sig mot - och hon talar om 

det som viktigt.  Samtidigt får man en känsla av att dessa viktiga saker håller undan det ämne 

som skulle varit ännu viktigare: att våga knyta nära band för att sedan knyta upp dem.  Och 

sedan kommer sjukdomen. 

Det som frapperar mig, intervjuaren, är att sjukdomen (”en galopperande 

cancer”) inte blir incitamentet till ett samtal om separationer, avskedet till allt älskansvärt, 

förlusten av livet självt.  Jag ställer en fråga om det, men när jag skriver ner intervjun ser jag 

att Sally missförstått den.  Jag hör en berättelse om två personer, en dödssjuk person och hans 

förtrogna, som inte tar farväl av varandra inför den slutliga skilsmässan.  Men Sally uppfattar 

att jag frågar varför terapin aldrig avslutades, och hon värjer sig: ”Nej, nej, han ville ju inte 

sluta.  Han ville inte det.”  Jag tänker att Sally nog inte heller ville det.   Det finns något 

viktigt som är ouppklarat, och det ställs på sin spets här.  I terapin som Sally berättar om, har 

varken terapeut eller patient vågat steget till den djupa närheten.  Nu vågar de inte heller 

beröra den smärtsammaste av separationer: döden.   När döden snart ska skära av alla 
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relationer, är det inte läge att avsluta en terapi på det vanliga sättet med de uttalade eller 

outtalade förväntningarna om en ny början med större mognad och ökad inre frihet.   Det är 

högst begripligt att man drar sig för en avslutning som bara skulle bli en maskerad. 

Det blev alltså inte lättare att få ett viktigt arbete till stånd för att patienten var 

på väg att dö.  I perioden närmast före sjukdomsutbrottet har alltså T tagit ett krafttag 

(uttrycket är mitt) och försökt konfrontera sin patient.  ”Min idé var att nån slags 

konfrontation skulle få nånting att börja - något viktigt att komma upp i dagen.”  Men han 

”kände sig avvisad av detta på något sätt”.  Varför?  För att han tycker att de sysslar med 

något annat än det han djupast behöver?  För att det nu är T som flyr närheten?  ”Det var rätt 

så delikat.”  Hur?  T känner sig ”inte helt glad”, och det är begripligt.  Och hon har 

skuldkänslor, den efterlämnades vanliga känsla av att om hon bara gjort annorlunda, skulle 

det onda inte ha hänt (”jag kan tänka att han kanske hade fått bättre immunförsvar om jag 

hade hjälpt, inte bara låtit mig passiveras av någonting”).   Det är en fruktansvärd tanke: hon 

hade kunnat förhindra patientens död, men hon var förlamad.  

Sally är en av flera terapeuter i min undersökning som talar om hur hon 

påverkats av sin patient så mycket att terapin har äventyrats.  Ingen av dem talar i termer av 

överföring/motöverföring, men det är den begreppsvärlden som har aktualiserats för dem, det 

är tydligt.  Sallys förlamning har stark släktskap med sömnigheten hos Jerker och Marianne, 

och man kan med visst fog hävda att hon hamnat i en motöverföringspostion (se avsnittet om 

Marianne).  Men medan Jerkers och Marianne står frågande inför projektionens/ 

överföringens korrelat inom dem själva, så är det i Sallys berättelse märkbart att hon förstår 

resonansens art.  När jag lyssnar på den bandade intervjun hör jag hur svårt det är för henne 

att tala om den djupare närhet som patienten behövde: hennes röst förändras, hon gör pauser i 

meningarna, satserna fullbordas inte.  Hon är hämmad i sitt tal när hon talar om en hämmande 

upplevelse, men hon är inte omedveten om hur hon påverkats, och ledtråden till förståelsen 

ger hon själv.  Vi får veta en sak om hennes patient som profilerar honom: han har ett så 

vackert språk.  T nämner det två gånger, en gång i början av intervjun, och sedan alldeles i 

slutet, före en lång tystnad.  I kontexten blir det vackra språket något av en förtrollning 

(”förledande”, säger hon) som förlamar terapeuten och gör henne oförmögen att handla.   

Men språkets skönhet ger också sin glans åt honom som förfogar över något så 

vackert, och han blir en tjusande, särartad, högt skattad person.  Det är mycket sorgligt att han 

dog.  Och det är sorgligt att de aldrig riktigt möttes innan han dog.    
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III  AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Varför förändras inte en patient av den psykoterapeutiska behandlingen?  Det har varit fokus 

för min undersökning.  Nio terapeuter gav mig sina berättelser av terapier där det ”inte hänt 

särskilt mycket”, för att citera mitt utskickade brev/mail till dem.  Den tionde intervjuade 

terapeuten menade att hennes patienter alltid lärt känna sig själva lite bättre, och med det var 

målet uppnått.  De tio berättelserna är sinsemellan mycket olika, men det gemensamma för de 

nio är alltså att det finns ett problem att förhålla sig till.  När det önskvärda inte sker, öppnas 

rum för reflektion, rannsakan – i förlängningen kanske omprövning, omvärderingar, i värsta 

fall projiceringar och förgrämdhet.  Hur ser det ut i mina berättelser? 

 ”Jag tänkte hela tiden att det skulle gå bra om hon bara hade vågat”.  Ungefär så 

uttrycker sig Henrik i min undersökning.  Där finns åtminstone två saker att ta fasta på.  Det 

ena är terapeutens hopp.  Flera av de intervjuade ger uttryck för hoppet som terapeuten har för 

sin patient också när det inte finns mycket grund för det.  Det andra är villkorssatsen ”om hon 

bara hade vågat”.  Det återstår något stort, något avgörande viktigt för att terapin ska gå i 

hamn, och detta ligger hos patienten.  I Henriks berättelse är det patientens mod, modet att 

göra de nödvändiga insikterna.  Också i Christians, Sallys, Lisbeths, Jerkers och Mariannes 

berättelser möter vi patienter som inte vågar eller värjer sig eller har andra drömmar än 

förändring.  Och terapeutens försök att konfrontera motståndet kan vara förgäves.  I mitt inre 

arbete före undersökningens början hade jag förutskickat det psykoanalytiska begreppet 

motstånd som ett redskap att förstå resultatlösa terapier.  Men ingen av mina informanter 

använder begreppet, även om det kan finnas implicit i deras förståelse av vad som hänt. 

 Om förklaringen inte finns hos patienten, kan den finnas hos terapeuten.  Ingen 

av terapeuterna förlägger orsaken helt hos sig själv, vilket ju i princip varit tänkbart.  Jerker 

och Sally är de två terapeuter som tydligast rannsakar sig själva, och gemensamt för dem är 

att de upplever sig passiviserade, oförmögna till ett fritt, vaket, aktivt relaterande.  Samma 

upplevelse beskriver Marianne.  Om motöverföring är terapeutens totala känslomässiga 

reaktion på patienten, vilket är den idag allmänt omfattade definitionen, är det uppenbart (och 

närmast truistiskt att säga) att det är detta fenomen som dessa informanter beskriver.  Men 

motöverföring i denna bemärkelse blir här inte heuristiskt användbart.  För att förstå vad som 

händer Sally, Jerker och Marianne är Rackers (1968) distinktion mellan motöverföringstankar 

och motöverföringsposition en bättre hjälp.  De passiverade terapeuterna har blivit plågsamt 
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indragna och åtminstone momentant oförmögna att tänka och agera fritt.  Någonting i 

överföringsfältet har hakat fast i dem, och terapin förlorar sin dynamiska kraft.    

 Mina informanter har på det hela taget avstått från teoretiska begrepp, och även 

begreppet allians har varit frånvarande i intervjuerna men legat där väntande som en matris 

att ta i bruk.  Två av mina informanter, Lisbeth och Kent, verbaliserar målformuleringen som 

en viktig faktor i terapi, och målformuleringen är ju, enligt vedertagen definition, en del av 

arbetsalliansen (se ovan mitt avsnitt om Lisbeths terapi).  Arbetsalliansen påverkar i sin tur 

det affektiva bandet mellan terapeut och patient.  Kerstin berättar om en terapi med ideliga 

alliansbrott där patienten återkommer med klagomål och anklagelser mot terapeuten, och 

Lisbeth blir uppmärksam på att hon och hennes patient har olika målsättningar med terapin, 

och det sker inte utan affektpåslag hos någondera parten.  Styrkan i alliansen är predicerande 

för terapins utfall, säger en samstämmig forskning (Martin, Garske & Davis, 2000).
 
 Med en 

omvänd bevisföring skulle man kunna ställa frågan om utebliven progress i terapin kan ha att 

göra med brister i alliansen.  Men man har med det inte nått mycket längre i förklaring, för 

varför brister alliansen?  Kanske för att patient eller terapeut eller båda av något skäl inte 

vågar, vill eller förmår gå in i en terapiallians. 

 Inledningsvis fanns hos mig frågan om terapeutens nedslående erfarenhet av en 

terapi skulle leda till att hon formulerade någon typ av lärdom, kanske i form av en 

omvärdering, ett ifrågasättande av någon teoretisk eller metodisk grundsats.  Jag undrade 

också hur hon skulle argumentera för sin insikt.  Bland mina tio informanter har jag bara en 

som jag finner har en argumenterande framställning, nämligen Gerd som från början 

deklarerat att hon inte har några erfarenheter av utebliven progress i terapi.  Varken hon eller 

någon annan av informanterna vill generalisera sin erfarenhet, med undantag av Kent som 

betonar vikten av tydliga överenskommelser och rekommenderar blygsamma förväntningar på 

vad terapi kan åstadkomma.  Men om terapeuterna inte formulerade en lärdom, vad gjorde de 

då med sina erfarenheter?  Det var ju erfarenheter som naggat den professionella stoltheten i 

kanten, det ingick i själva uppgiften jag gett att lämna ut en besvikelse till beskådan.   

 En framträdande funktion hos berättelsen är att lösa spänningen mellan det 

förväntade och det oväntade (McLeod, 1997, ref. i Olsson, 2005).  När berättelsen är slut, är 

det normala åter etablerat.  I den psykoterapeutiska kontexten är normaliteten en trygg 

terapeut med god självkännedom som kan reflektera över sina erfarenheter och vara till gagn 

för sina patienter.  Mina intervjuade terapeuter etablerar normaliteten genom att tala om att 

den terapi de berättat om är sällsynt eller unik, men också genom att visa att de behållit eller 

återerövrat sin kompetens: de kan reflektera över sig själva utifrån psykoanalysens 
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förståelseram, de kan ge perspektiv på det som hände i terapin.  Ibland pekar de på att mycket 

uppnåddes i terapin trots allt.  När de talar om alltför höga ambitioner kan det vara en delvis 

skenbar självkritik: de talar samtidigt om att de är yrkesmänniskor med stora kvalifikationer.  

Normaliteten är en kompetent terapeut som patienter kan vända sig till med förtroende.  

Ingenting i det som mina informanter delgett mig får mig att tvivla på att de representerar 

denna normalitet.  Det de har berättat för mig har varit undantagen.    

 Denna uppsats har stått i en hermeneutisk tradition och haft en narrativ ansats.  

Den har inte strävat mot en absolut kunskap eller någon generaliserbarhet, utan sökt 

sammanhang, mening och förståelse.  Mening, skriver Polkinghorne i Narrative Knowing and 

the Human Sciences, är en aktivitet, inte ett object.  Den kan inte mätas med opersonliga 

instrument och den är inte mer gripbar än en rökslinga eller reflexen i en spegel.  Det handlar 

om meningar snarare än meningen, och de rekonstitueras kontinuerligt.  Likväl är den 

kunskap som ges i forskningen om meningsproduktion en användbar kunskap: enskilda och 

kollektiv kan använda den för att öka makten och kontrollen över sina handlingar; såtillvida 

står den också i en emancipatorisk tradition.  Habermas skriver i Knowledge and Human 

Interests om tolkarens ofrånkomliga indragenhet i tolkningen/meningsproduktionen, och 

självreflektionen är en del av valideringen av kunskapen.  Tolkarens självreflektion är alltså 

nödvändig för att kunskap ska alstras, men också nödvändig för att den ska kunna användas.  

Detta gäller trots att den meningsskapande processen inte är tillgänglig för medvetandet 

(Polkinghorne, 1988). 

 I narrativ teori är berättelsen resultatet av den totala situationen: berättaren, 

berättelsens koder och lyssnaren (Polkinghorne, 1988).  Lyssnaren/intervjuaren är alltså en 

ofrånkomlig del av var och en av de berättelser som är denna uppsats material.  Berättelserna 

blev som de blev därför att det var just jag som intervjuade just då och just där – med en 

annan intervjuare i en annan kontext hade det blivit andra berättelser.  Men uppgiften att 

analysera min påverkan på berättelserna syns mig oöverstiglig.  Vem är jag för mina 

informanter, vad vet de eller tror de sig veta om mig?  Vilka känner till att jag är präst och hur 

påverkas de i så fall av det?  Vilka vet att jag disputerat i litteraturvetenskap och vad skapar 

det för föreställningar?  Någon vet att jag en gång förde ett krig mot Sankt Lukasstiftelsen när 

jag inte blev antagen till deras utbildning.  Några har jag varit elev till, några andra vet 

förmodligen ingenting annat om mig än att jag skriver psykoterapeutexamensuppsats och blir 

förvånade över min höga ålder.  Etcetera.  På detta fält tror jag att varje antagande från min 

sida riskerar att bli en parodi på hermeneutisk meningsproduktion. 
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Varje undersökning syftar till validitet.  En kvalitativ undersökning i en 

hermeneutisk tradition har validitet när kunskapsanpråken grundas på goda argument 

(Polkinghorne, 1988).  Prövningen sker i vetenskapssamfundet, i dialogen mellan forskare.  

Det innebär att slutsatserna aldrig är ett sista ord, auktoritativt och stadfäst, utan förblir öppna 

– nya dialoger i nya sammanhang skapar ny mening.  Vilka är kunskapsanspråken i min 

intervjuundersökning?  Jag har fått berättelser av tio informanter, och jag gör anspråk på att 

ha presenterat, tolkat och förstått dem på ett sätt som kan ge mening för dem som läser.  

Förståelsen/tolkningen har jag sökt underbygga med argument som varit tillräckligt goda.  

Läsaren kan ifrågasätta eller bygga vidare på min förståelse, och meningsproduktionen 

fortsätta.    

Den otålige säger nu: Men vilka är kunskapsanspråken, vad är det för kunskap 

som den här undersökningen har gett?   Uppsatsförfattaren svarar att tio informanters 

berättelser har gett en provkarta på hur terapeuter hanterar en motgång.  Förstår, förklarar, 

bearbetar, tyder, det som hänt när en patient inte gjort önskvärda framsteg i sin terapi.  

Återetablerar normaliteten, representerar sig själva som goda yrkesmänniskor.  Detta är 

användbar kunskap för den terapeutiskt verksamme.  Ingen emancipatorisk kunskap utan 

självreflektion, säger Habermas (Habermas, 1978).  Det är på självreflektionens svårplöjda 

fält som kunskapen kan gro.  

 Varmt tack till er som berättade!
  
 



 

 

29   

  

 

 

Referenser 

 

Belenky, M., Clinchy, B., Goldberger, N. & Tarule, J. (1986).  Women’s ways of  

   knowing.  New York. Basic books. 

Gabbard, G.O. (2005). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice.  Washington:   

    American Psychiatric Publishing.  

Habermas, J. (1978). Knowledge and Human Interests.  London: Heinemann. 

Harris, A.(2005). Transference, Countertransference, and the Real Relationship.  I 

    Person, E.S., Cooper, A.M., Gabbard, G. (red.) Textbook of Psychoanalysis.   

    Washington & London: American Psychiatric Publishing.   

Martin, D.J, Garske, J.P och Davis, M.K. (2000). Relation of the Terapeutic Alliance  

    with Outcome and Other Variables: A Meta-analytic Review. Journal of Consulting  

    and Clinical Psychology, Vol. 68, nr. 3, s. 438-450.  

Olsson, G. (2004).  Berättelsen som utgångspunkt.  Stockholm: Natur och Kultur. 

Olsson, G. (2005).  Grus i maskineriet – dåliga ögonblick i psykoterapi.  Psyke & Logos,  

    26, 681-698. 

Polkinghorne, D. (1988). Narrative Knowing and the Human Sciences.  Albany, N.Y.: State 

University of New York. 

Racker, H. (1968).  Transference and Countertransference.  London:  

    Maresfield Library. 

Ricoeur, P. (1988). Från text till handling. Stockholm/Lund: Brutus Östlings Bokförlag  

  Symposion. 

Safran, J.D. & Muran, J.C (2000).  Negotiating the Therapeutic Alliance. New York:  

    Guilford Press.   

Samberg, E. & Marcus, R.L. (2005).  Process, Resistance, and Interpretation.  I 

    Person, E.S., Cooper, A.M., Gabbard, G. (red.) Textbook of Psychoanalysis.   

    Washington & London: American Psychiatric Publishing.   

 

 

 

  



 

 

30   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31   

  

 

  

 

  

 

 


