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Förord  
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Tack också till mina studiekamrater, som var och en gett feedback på sitt eget konstruktiva sätt.  
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Human Becoming – Becoming Human; “a difference that makes a 
difference” in psychotherapy, what might that be? 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var undersöka vad det är ”för skillnad som gör skillnad” i psykoterapi. 
Intresset riktades mot ett specifikt ögonblick i den psykoterapeutiska praktiken, det så kallade 
mötesögonblicket. Arbetet tog avstamp i den forskning som presenteras av The Boston Change 
Process Study Group (BCPSG). Daniel Stern och BCPSG lade grunden för en ny syn på psykoterapi, 
där mötet ”här och nu” mellan psykoterapeuten och klienten hamnat i förgrunden och 
mötesögonblicket intagit en särställning som ett ögonblick för förändring. Studien som presenteras i 
uppsatsen ställde frågan: Vad är det klienten upplever att terapeuten har förmedlat, som kan ha varit 
avgörande för klienten för att ett mötesögonblick ska ha kunnat äga rum? Data i studien utgjordes av 
e-postkorrespondens med nio tidigare studenter vid Gestalt Akademin i Skandinavien. Den metod som 
användes för att analysera data var interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Resultatet av analysen 
och svaret på frågan blev: Psykoterapeuten har förmedlat ett genuint intresse för att, utan att 
värdera, låta den andre bo i sin uppmärksamhet, väl medveten om den sårbarhet detta innebär för 
dem båda. Resultatet analyserades i relation till GMT (The Generic Model of Psychotherapy). En av de 
slutsatser som drogs var att tillit, misstro och skam tycks spela en avgörande roll för att ett 
mötesögonblick ska kunna uppstå eller inte. Vidare presenterades tanken att det möjligen saknas ett 
språk för att tala om de emergenta fenomen som är centrala hos Stern och BCPSG.  

Nyckelord: emergens, gestaltterapi, klientperspektiv, mötesögonblick 
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Inledning  

”Då man avgör om livet är värt att leva eller inte, besvarar man filosofins grundläggande fråga” skriver 
Camus (1986, s. 9). En filosof – och pedagogen kan ses som en sådan1 – måste föregå med gott 
exempel, argumenterar Camus vidare och tar stöd hos Nietzsche. Låt oss därför med pedagogens ögon 
ställa frågan: 

Vad är det som gör livet värt att leva?  

Att ta avstamp i den frågan, utan att för den skull ha någon ambition att komma med ett slutgiltigt 
svar kan vara värdefullt. Frågan finns med oss genom hela livet och fungerar som en återkommande 
referenspunkt. Den är mer eller mindre aktuell i olika skeden, olika mycket för olika människor, och 
den låter sig inte undanskuffas annat än tillfälligt. Frågan slår an tonen i detta arbete, och intresset 
riktas här särskilt mot det relationella meningsskapandet. ”Ung var jag fordom och for ensammen, då 
råkade jag vilse om vägen; jag tyckte mig rik, då jag träffade en annan: man är mans gamman” står det 
i Eddan (1913). I det följande argumenteras för att relationer är avgörande för upplevelsen av mening. 
”Det tycks vara en universell önskan hos människan att vilja inta en plats i åtminstone en annan 
persons värld” Laing (1973, s. 129).  

Om syftet 
Studien i denna uppsats syftar till att belysa en specifik situation i det terapeutiska arbetet, det så 
kallade mötesögonblicket (Stern, 2005). Psykoterapi kan betraktas som en pedagogisk verksamhet där 
människoblivandet står i centrum, likväl som en terapeutisk verksamhet, där en klient eller patient får 
behandling. Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1977) gör troligt att om man utbildar sig till lärare 
så ändrar man sina ”grundläggande uppfattningar av exempelvis hur människor fungerar, utvecklas 
och [uppfattningarna] blir kvalitativt annorlunda mot hur de var tidigare” (s. 149). Man kan tillägga att 
en sådan utveckling rimligen även påverkar ens självuppfattning. Beskrivningen kunde alltså lika 
gärna gälla en terapeutisk process. Gränsen mellan psykoterapi och pedagogik är flytande. I sin 
presentation av Lozanovs suggestopedi skriver Lerède (1986) att denna ”gör anspråk på att verka […] 
som en verklig terapi, en psykologisk terapi genom undervisningen i språk, en terapi som 
intresserar hela personligheten.” ([originalets fetstil], s. 36) och vid sin installationsföreläsning i 
början av förra seklet säger Bertil Hammer: ”Den geniale läraren, som äger den intuitiva gåvan att 
tända och väcka, att sätta fart i arbetet, att ge levande och åskådliga bilder i sin undervisning - han är 
en psykologisk uppfostringsfaktor så viktig som någon annan” (Lindberg & Berge, 1988, s. 36).  

Om psykoterapi 
Människor söker sig till samtalsterapi av många olika skäl. Gemensamt är att livet har bjudit på 
svårigheter och utmaningar som de inte reder ut på egen hand. Ofta (men inte alltid) handlar det om 
relationer och de allra flesta är rädda eller oroliga för att bli eller vara ensamma. Gemenskap och 
tillhörighet är två viktiga nycklar till mening (se till exempel Adler, 1934; Argyle, 1979; Horney, 1965; 
Kohut, (2013[1984]). Laing, 1973; Panksepp & Biven, 2012). ”Själen ryser för tomrummet och vill 
kontakt till vad pris som helst” skriver Hjalmar Söderberg (1905). I terapirummet får klienten i bästa 
fall en möjlighet att utforska de mönster av relationer som bidragit till att forma dennes liv, mönster 
som ibland orsakar lidande. Det kan vara tankemönster, känslomässiga mönster eller 
beteendemönster (se t.ex. Hostrup, 2002; Håkanson, 1981; Kohut, 2013[1984]). Eller så handlar det 
om ren och skär otur och livets allmänna jävlighet (Becker, 1979; Bjerre, 1925). Oavsett vad det 
handlar om, vill den som söker hjälp hitta nya vägar, få nya erfarenheter; pedagogik som psykoterapi – 

                                                             
1 Hammer (1910) menar att ”även pedagogen kan göra sitt inlägg i denna diskussion […] i den mån alltså, som han 
har förutsättningar att fördjupa sina studier till en bildningshistoriens filosofi.” (Lindberg & Berge (red.), 1988, s. 
33).  
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psykoterapi som pedagogik, helt i linje med det Hounsell skriver: ”I dess fulla bemärkelse innebär 
därför inlärning en förändring i de studerandes uppfattningar av någon aspekt av verkligheten” 
(Marton, Entwistle, & Hounsell, 1986, s. 260).  

I uppsatsen benämns psykoterapeuten omväxlande som psykoterapeut, (psyko)analytiker och 
terapeut. Det görs ingen vidare utredning av dessa begrepp och det är heller inte avgörande för 
förståelsen om läsaren inte är bekant med skillnaden mellan begreppen. Skillnaden är heller inte 
entydig även om terapeut kan tänkas fungera som ett samlingsbegrepp för de övriga. Terapeut kan 
dessutom användas med avseende på fysio-, hud, nagel- eller hundterapeut. Här avses psykoterapeut 
de gånger terapeut eller terapeuten förekommer. Samma sak gäller användandet a begreppen terapi 
och psykoterapi och samtalsterapi, det är i samtliga fall psykoterapi som avses. Gestaltterapi 
betraktas här som en form av psykoterapi.  

Om kategoriseringar och blivandets pedagogik 
I Blivandets pedagogik menar Johansson (2019) att det är nödvändigt att se bortom kategoriseringar 
om vi ska ha en chans att skapa något som går utöver det som redan är. I det här sammanhanget kan vi 
uppfatta distinktionen mellan pedagogik och psykoterapi som en sådan kategorisering. Visserligen 
har varje kategori sina kännetecken, men här utgår vi istället ifrån det som är gemensamt. Antagandet 
är att det inte finns någon pedagogik som inte har terapeutiska inslag, eller någon psykoterapi som 
inte har pedagogiska inslag. Situationen är på sätt och vis paradoxal, eftersom det pedagogiska 
perspektivet, åtminstone i någon utsträckning har en avsikt och ett mål och därför (med rätta) kan 
anklagas för att vara instrumentell, medan det terapeutiska perspektivet, så som det presenteras här, 
förutsätter ett avsiktslöst utforskande. Vi menar med Johansson (2019) att ”det finns andra sätt att 
uppfatta vad subjektet är och kan vara, något som skapar många pedagogiska öppningar och 
möjligheter” (s. 54). Utgångspunkten är här att mötesögonblicket kan ses som en följd av ett sådant 
annat sätt att vara, och det konkreta uttrycket för det hon kallar ”tillblivelsens pedagogik” (Johansson, 
2015, s. 275).  

Även det psykoterapeutiska fältet utvecklas och förändras. En av de mer väsentliga förskjutningar som 
har skett representeras av Daniels Stern (Lofors, 2009) och The Boston Change Process Study Group 
(BCPSG). Forskargruppen flyttar uppmärksamheten från psykoanalysens intresse för händelser i 
barndomen till ”det nuvarande ögonblicket” och kontakten mellan terapeut och klient, från 
psykoanalytikerns distanserade förhållningssätt till ett aktivt deltagande i mötet med klienten. ”Ett av 
psykoterapiforskningens mest robusta fynd under de senaste årtiondena är att kvaliteten på den 
terapeutiska relationen i hög grad kan förutsäga om psykoterapin kommer att lyckas eller misslyckas” 
(Rousmaniere , 2019, s. 191).  

Om gestaltterapi 
Gestaltterapin har alltsedan den tog form haft som utgångpunkt det relationella samskapandet. 
BCPSG (2010, s. 196) konstaterar att gestaltterapeuter sedan 1950-talet har förespråkat ett skifte när 
det gäller det terapeutiska intresset så att detta mer bör handla om relationen mellan terapeuten och 
klienten ”här och nu” och Perls, Goodman och Hefferline (1958) skriver: ”Vid varje biologisk eller 
socio-psykologisk undersökning är det konkreta ämnet alltid ett organism/omgivningsfält. Det finns 
ingen funktion hos någon levande varelse som kan definieras annat än som en funktion i ett sådant 
fält” (s. 271-272). Det är därför rimligt att anta att gestaltterapins praktik lämpar sig väl för att 
undersöka den mer allmänna frågan om vad som är verksamt i psykoterapi. 

Om terapeutens bidrag 
Om kvaliteten på den terapeutiska relationen kan förutsäga hur framgångsrikt det terapeutiska arbetet 
kommer att bli, hur ser då en sådan “kvalitativ” relation ut? Vad är det som kännetecknar en terapeut 
som skapar förutsättningar för en god kvalitet på kontakten mellan terapeuten och klienten?  
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Ett sätt att undersöka den frågan är rikta sig till klienterna, de som förväntas ha glädje av terapin, och 
att fråga dem vad de uppfattar som värdefulla kvaliteter hos en terapeut. Denna undran är bred och 
allmänt hållen. Rimligen är kvaliteter som till exempel pålitlighet och ett gott minne, att man håller 
avtalade tider och minns vad som har sagts, viktiga. Men det är inte i första hand sådana allmänna 
kvaliteter som åsyftas här. I det följande inriktar vi vårt intresse specifikt mot relationen mellan 
klienten och terapeuten, så som den uppfattas av klienten. I synnerhet intresserar vi oss för 
mötesögonblicket.  

Om textens disposition 
Det kan vara värt att säga något om textens disposition. I det följande fördjupas och utvecklas först 
den frågeställning som introducerades ovan. Sedan presenteras teorier som hjälper oss att förstå 
frågeställningen och därefter följer avsnitten metod, resultat och diskussion. Rubriksättningen följer 
gängse regler och normer, men innehållet avviker tidvis ifrån dessa. Skälet till detta är att det finns en 
ambition att skriva in syftet i en mer heterogen teoretisk kontext. Tydlighet kan antingen uppnås 
genom att lysa skarpt, som med en laserstråle från ett specifikt håll eller att lysa med mer diffust ljus 
från flera riktningar. Denna eklektiska ljussättning bidrar förhoppningsvis till en bredare förståelse av 
de fenomen som studeras här, men det har inneburit att uppsatsens struktur har drag av det Backman 
(1998) kallar ”komparativ disposition” (s. 62). Samma frågor återkommer fortlöpande genom texten, 
vilket gör att den disposition som förmedlas genom innehållsförteckningen är förment kronologisk. 
Förhoppningsvis har läsaren överseende med detta och inser den eventuella vinsten med detta 
förvaringssätt.  

Syfte och frågeställningar  

I det följande kommer den preciserade problemställning och forskningsfrågan att presenteras. 
Dessförinnan görs ett omtag så att forskningsfrågan tydligare skrivs in i en filosofisk, psykoterapeutisk 
och pedagogisk kontext. Detta sker mot bakgrund av den övergripande tanken om människoblivandet 
så som det kan förstås hos Fromm (1973).  

Det övergripande syftet med studien som presenteras i denna uppsats är alltså att undersöka ”vad det 
är för skillnad som gör skillnad” (Bateson, 1980 s. 110) i det psykoterapeutiska mötet. Inledningsvis 
ställdes frågan Vad är det som gör livet värt att leva? Vår utgångspunkt är att relationer med andra 
människor är en nyckel till ett meningsfullt liv. Det finns ingenting som får oss att känna oss så 
tillfreds och avslappnade som när vi umgås med människor vi älskar och litar på (Panksepp & Biven, 
2012, s. 194). Det kan vara frestande att ställa sig frågan vad det är det i en relation som gör den 
meningsfull? Vi kunde intressera oss för om det finns några kvaliteter, som låter sig beskrivas och som 
ringar in vad det är man vill ”få ut” av en relation. Den sortens frågor blottar en instrumentell syn på 
relationen2, som om en relation är något vi använder oss av för att tillskansa oss eller erövra mening. I 
kontrast till denna instrumentella syn presenteras i detta arbete istället ett perspektiv där relationen 
är både ett medel och ett mål för meningsskapande, relationen är meningen. Fromm (1973) skriver: 

De fysiologiskt betingade behoven är inte den enda delen av människonaturen, som reser 
oavvisliga krav. Det finns något annat lika tvingande, som inte bottnar i kroppsliga förlopp 
utan är ett grunddrag i mänsklig existens över huvud taget: behovet av beröring med världen, 
behovet att slippa ensamhet. Känslan att vara fullständigt ensam och isolerad leder till 
själslig upplösning liksom fortsatt svält leder till döden. Denna konnex med andra är inte 
detsamma som direkt kontakt. En person kan i många år vara ensam i fysisk mening och 
dock känna sig förbunden med idéer, värden eller åtminstone sociala strukturer, som 
skänker honom en känsla av gemenskap och samhörighet. Å andra sidan kan han leva mitt 

                                                             
2 En instrumentalism som, hur välvilligt inställd den än är, utreds av Miller (1982) i avsnittet ”Finns det en ’vit 
pedagogik’”? 
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ibland människor och ändå överväldigas av en intensiv känsla av isolering, som, om den 
överskrider en viss gräns, utmynnar i det slag av sinnessjukdom som representeras av de 
schizofrena störningarna. En sådan brist på kontakt med värden, symboler och strukturer 
skulle man kunna kalla andlig isolering och fastslå att andlig isolering är lika outhärdlig som 
fysisk eller, rättare sagt att fysisk isolering blir outhärdlig endast om den innefattar andlig (s. 
20). 

Det behov av ”beröring med världen” som Fromm (1973) talar om kan vi förstå som den inre 
motivation på vilken de tre pedagogiska områdena uppfostran, undervisning och utbildning vilar3. 
Fromms resonemang tycks vidare vara besläktat med Sterns (2005) mötesögonblick. Därför är det 
rimligt att anta att mötesögonblicket kan vara avgörande både när det gäller uppfostran, undervisning 
och utbildning, vilket tillsammans med Johanssons (2019) uppmaning att se bortom kategoriseringar 
bör fördjupa forskningsfrågans pedagogiska legitimitet.  

Det psykoterapeutiska mötet  

Det psykoterapeutiska mötet kan ses som ett isolat, en från vardagen avskild situation med det 
uttalade eller outtalade syftet att erbjuda förutsättningar för ett fördjupat möte. Antingen handlar det 
om ett möte mellan terapeuten och klienten eller så syftar terapin till att möjliggöra ett djupare möte 
för klienten med sig själv och sin omgivning. Det psykoterapeutiska mötet kan därför ses som en 
provsituation i vilken man kan undersöka mötets olika kvaliteter under trygga former.  

Inom psykoanalysen talar man traditionellt om överföring och motöverföring som viktiga fenomen i 
det terapeutiska förloppet4 (Brenner, 1973; Kohut, 2013[1984]), men det undersökande 
förhållningssätt vi intresserar oss för här är mer lekfullt. Ett sätt att beskriva denna förflyttning av vårt 
intresse inom den psykoterapeutiska sfären kan vi låna från Kohut (2013[1984], s. 78) som menar att 
det handlar om att ersätta den traditionella analytiska formen – då man arbetar sig förbi och igenom 
överföringen – med ett lekfullt utforskande där analytikern utsätter klienten för det rakt motsatt mot 
vad klienten förväntar sig inom ramen för överföringssitutationen, förväntningar som bottnar i 
klientens traumatiska erfarenheter av sina föräldrar.  

Kohuts (a.a.) beskrivning ger en föraning om de upptäckter som kom att göras av Stern (1985, 1998, 
2005) och BCPSG (2010) där relationen mellan terapeuten och klienten visar sig vara avgörande för 
terapins utfall. Eftersom detta arbete vilar tungt på just Stern och BCPSG finns det en poäng att gå 
direkt till källorna. I det följande presenteras därför en rad citat, ömsom på engelska och ömsom på 
svenska.    

Stern (2005) beskriver den terapeutiska processen som ”en process som är oförutsägbar, löslig, 
dynamisk och gemensamt skapad – en idealisk miljö för uppdykandet av framväxande gestalter” (s. 
224). Särskilt fäster Stern (2005) vår uppmärksamhet på något ”som händer mindre ofta, är mer av en 
sensation och märks mer” (s. 224). Han menar att ”dessa relationella handlingar kan bana väg för 
uppkomsten av ett särskilt nuvarande ögonblick, nuögonblicket” (s. 224). Det är ögonblick som hotar 
och utmanar relationen och det intersubjektiva fältet. ”Lösningen …” menar Stern ”… äger rum i ett 
                                                             
3 ”Inom pedagogiken behandlas fenomen som hänger samman med uppfostran, undervisning, utbildning och 
andra påverkansprocesser i vardag och arbetsliv” (Uppsala universitets hemsida. Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, läst den 31 maj 2020).  

4 ”From a contemporary psychoanalytic perspective, we now accept the impossibility of these sanitizing ideals and 
recognize the psychoanalytic process to be one of mutual influence and the creation of an intersubjective field 
unique to each analytic couple” (Segalla, 2018, s. 575).  
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annat särskilt nuvarande ögonblick som kallas mötesögonblick” (2005, s. 224). Enligt BCPSG (2010) 
är dessa mötesögonblick avgörande för att en förändring i det psykoterapeutiska arbetet ska ske. De 
skriver: ”Of particular importance is the ’moment of meeting,’ in which the participants interact in a 
way that creates a new implicit, intersubjective understanding of their relationship and permits a new 
’way-of-being-with-the-other.’” (BCPSG, 1998, s. 300). Stern (1985) kompletterar ”intersubjektivitet” 
med interaffektivitet för att peka på den affektintoning som tycks vara en förutsättning för att man ska 
”känna sig sedd”. s 

Det är fråga om något som på det hela taget sker ”omedvetet och nästan av sig själv5” ([min 
översättning] Stern, 1985, s. 145). Det är ögonblick av intersubjektiv kontakt som utgör ”a pivotal part 
of the change process” (BCPSG, 2010, s. 31). Stern (2005) beskriver mötesögonblicket såhär: 

Det är ett ögonblick som implicit organiserar om det intersubjektiva fältet så att det blir mer 
sammanhängande och båda parter känner att relationen vidgas, vilket möjliggör för dem att 
implicit eller explicit utforska nya områden tillsammans. Mötesögonblicket behöver inte 
verbaliseras för att åstadkomma förändring. Ett nuögonblick följt av ett mötesögonblick är 
den kärnhändelse som dramatiskt kan förändra en relation eller förloppet i en terapi (s. 224).  

Dowling (2011) noterar att författarna (BCPSG, 2010) utgår ifrån att ”implicit nonverbal 
communication is the ongoing foundation of all relationships throughout life” och konstaterar att “It 
remains unconscious, not through repression but because that is its mode of organization” (s. 1323). 
Denna implicita ickeverbala kommunikation utgör alltså grunden i en framgångsrik psykoterapi.  

För att återknyta till pedagogiken kan vi påminna om hur Aspelin (2013) beskriver att relationell 
pedagogik ”innebär ett genuint och personligt möte, en händelse som är oförutsägbar, oplanerad och 
kanske inte ens märkbar” (s. 12).  

Den preciserade problemställningen.  

Efter att ha noterat risken för instrumentalism och om vi konstaterar att motorn och den dynamik som 
driver terapin framåt uppstår genom de självorganiserande principer som reglerar mötet mellan 
psykoterapeuten och klienten när vi ser dem som ett system, som en dyad6 (BCPSG, 2010) bör vi 
kunna hitta frågor som syftar till att undersöka vad det är terapeuten bidrar med för att ett 
mötesögonblick ska komma till stånd. Skälet till att sådana frågor bör vara av värde är helt enkelt att 
om det inte finns något svar på dessa frågor, så kan man svårligen utbilda terapeuter. Eftersom 
utbildning är ett centralt begrepp inom pedagogiken bör sådana frågor alltså ha ett pedagogiskt värde.  

Det terapeutiska spänningsfältet … 
”Learning how to harness this power in order to promote ‘profound moments of meeting’, enhancing 
the patient’s ability to tolerate intimacy and closeness, is one of the most important skills for the 
effective therapist to master” skriver Della Selva (2017, s. 176). Ghent (2002) konstaterar att ”The 
situation most pregnant with the possibility for change is a system poised on the edge of chaos” (s. 
769). En god terapeut bör alltså kunna röra sig i ett spänningsfält mellan intimitet och kaos.  

… och forskningsfrågan 
Vi har konstaterat att en förändring av den gemensamma, implicita ickeverbala förståelsen av den 
terapeutiska relationen tycks vara avgörande för en framgångsrik psykoterapi. Vidare har vi 
                                                             
5 Originalets text: ”… largely out of awareness and almost automatically” (Stern, 1985, s. 145). 

6 Originalets text: ”the dynamic engine of the therapy lies in the self-organizing properties of analyst and patient 
together as a dyad” (BCPSG, 2010, s. 97). 
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konstaterat att detta samförstånd till stor del uppstår genom omedvetna processer (där kaos är både 
ett hot och en möjlighet). Men eftersom mötesögonblick är särskilt minnesvärda händelser och 
förekommer åtminstone vid några tillfällen under en terapi bör vi kunna ställa oss frågan: Vad är det 
klienten upplever att terapeuten har förmedlat, som kan ha varit avgörande för klienten 
för att ett mötesögonblick ska ha kunnat äga rum?  

Teori  

I detta avsnitt utreds och problematiseras jagbegreppet. Därefter argumenteras för ett dialektiskt 
perspektiv på mötet mellan människor. Vidare föreslås att begreppet skam kan förstås som en emotion 
vilken reglerar avståndet i kontakten mellan människor. Detta begrepp kan således fungera som en 
referenspunkt vid analys och tolkning av data. Till sist presenteras några egenskaper hos komplexa, 
självreglerande system.  

Ett mötesögonblick underförstår att det är två personer, två ’jag’, som möts. Sättet vi förstår mötet och 
mötesögonblicket bör alltså vara avhängigt av hur vi definierar ett ’jag’. Det kan framstå som trivialt, 
men är nödvändigt att problematisera eftersom varken litteraturen eller vårt vardagsspråk erbjuder en 
entydig tolkning av vad vi menar med ”jag”. Talar vi om de samlade föreställningarna en person har av 
sig själv, en sorts heuristisk självbild, eller syftar vi på organismen som helhet, där även egenskaper, 
tankar och känslor som kan var omedvetna ingår? Eller är det något tredje … eller fjärde?  

Frågan kompliceras av att författare som till exempel Metzinger (2009) omväxlande använder ”jag”, 
”ego” och ”själv” för att beteckna det Batesons (1980) pragmatiskt kallar för, ”heuristiskt ’jag’” (något 
vi kan förstå som ”vår oreflekterade föreställning om oss själva”).7 Till yttermera visso skiljer sig 
begreppsinnehållet mellan olika traditioner och skolbildningar. I Gestaltterapi (Perls, Goodman & 
Hefferline, 1958) används ’jag’ för att beteckna organismen som helhet och ’ego’ reserveras för det 
Bateson (1980) kallar ’heuristiskt jag’. Här kan det vara värdefullt att erinra sig Freuds tankar i frågan. 
Brenner (1974) redogör på följande sätt för Freuds beskrivning av hur barnet formar sin uppfattning 
om sig själv: 

One of the aspects of experience which Freud (1911) considered to be of fundamental 
importance in the earliest stages of ego formation was, strangely enough, the infant's relation 
with his own body. He pointed out that our own bodies occupy a very special place in our 
psychic lives as long as we are alive and that they begin to occupy that special place very early 
in infancy. He suggested that there is more than one reason for this. For example, a part of 
the body is different from any other object in the infant's environment in that it gives rise to 
two sensations rather than one when the infant touches or mouths it. It is not only felt, it 
feels, which is not true of any other object (s. 39 – 40).  

I Freuds fall är alltså kroppen och den särställning denna har i barnets erfarenhetsvärld – genom att 
den utgör den enda erfarenhet barnet har av att ta tag i något och samtidigt uppleva sig bli tagen i – 
ursprunget till känslan av ett ’jag’ [ego]. Även Hofstadter (1985) talar om självreferens som en 
förutsättning för – och synonym till – (själv)medvetande8. 

                                                             
7 Vi anar redan det dialektiska förhållandet mellan individen och omvärlden när Bateson (1980) i linje med 
Hounsell ovan vidare konstaterar att varje kunskap om omvärlden delvis måste härstamma från självkännedom.  

8 Hofstadter beskriver träffande den ”härva” som denna självreferens för med sig. Han skriver:  

Till det allra svåraste hör att försöka tolka alla förvirrande signaler om vem man själv är. Riskerna för 
konflikter inom och mellan nivåerna är oerhört stora. De psykiska mekanismerna måste samtidigt hantera 
den enskilda människans inre behov av självaktning och det ständiga flöde av bevis utifrån som påverkar 
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En beskrivning som vi kan ha glädje av här, som stämmer överens både med Freuds tankar om hur 
jaget formas, med gestaltterapins utgångspunkt där organism/omgivningfältet står i dialektisk relation 
till varandra, och med den dynamiska systemteori som BCPSG (2010) utgår ifrån, är Thomas 
Metzingers (2009) modell. Metzinger menar att individen är beroende av någon form av inre 
representation av omvärlden, ”a world-model”, en inre karta som hjälper individen att orientera sig. 
Han påpekar också att detta inte är tillräckligt, att individen även behöver en representation av sig 
själv i relation till omvärlden, för att individen ska kunna orientera sig. Metzinger kallar denna inre 
representation för the phenomenal self-model (PSM) och innehållet i denna beskriver han som ”den 
medvetna modellen av organismen som helhet, aktiverad av hjärnan” ([min översättning], s. 4) och 
förtydligar att det handlar om hur något subjektivt framstår för en själv. ”By placing the self-model 
within the world-model,” skriver Metzinger vidare “a center is created. That center is what we 
experience as ourselves, the Ego” (s. 7). Han påpekar nogsamt att vi är oförmögna att introspektivt 
avslöja våra “självmodeller”; modellerna är transparenta. Vi kan inte betrakta våra självbilder 
”utifrån”. Den bild en person har av sig själv är i det här avseendet exakt samma sak som personen 
själv. ”The ’I’ does not get into the limelight; we talk to ourselves, but do not see ourselves” skriver 
Mead (1972[1934], s. 174) och Calkins (1907) konstaterar att en varelse kan vara beroende utan att hon 
själv vet om att hon är det. Hon kan i sin ofullkomlighet få för sig att hennes eget begränsade jag 
besitter en mycket större makt än hon faktiskt gör.9. För individen framstår alltså en PSM som det 
”riktiga jaget”. Metzinger antar vidare att modellen av världen och en PSM troligen inte kan existera 
oberoende av andra; ”Autobiographical memory, of course, is one of the most important layers of the 
human self-model, enabling us to appropriate our own history, inside-time and outside-time, the Now 
and the past” (Metzinger, 2009, s. 105).  

I samma anda konstaterar Bateson att ”[t]he Buddhist claim that the self is a sort of fiction10. If so, our 
task will be to identify the species of fiction” (1980, s. 148). Metzinger beskriver denna fiktions 
struktur; ’jaget’ är en avatar i en virtuell värld som vi kallar ”verkligheten”. Den realitet som vår 
verklighet avspeglar har vi inte direkt tillgång till.11 Av praktiska skäl ska vi i det följande ta efter 
Bateson och “betrakta ’jaget’ som ett heuristiskt begrepp, en användbar stege att kliva på men som vi 
kanske förkastar eller lämnar därhän i ett senare skede” ([min översättning] 1980). 

Mead (1972[1934]) hävdar att jaget är en social produkt. ”Det är de betydelsefulla andra personerna 
som genomgripande influerar vår upplevelse av oss själva och därmed våra jag” skriver Israel (1981, s. 
120). Samtidigt är var och en av oss, både du och jag, själva betydelsefulla personer för människor runt 

                                                                                                                                                                                              
hennes bild av sig själv. Informationen strömmar i komplexa virvelrörelser mellan olika personlighetsnivåer, 
förstoras, förminskas, förnekas, förvrängs och sugs in i ständigt nya virvlar – allt i ett försök att förlika det 
som är med det vi önskar vore.  

Slutet blir att hela bilden av ”vem jag är” på något oerhört komplicerat vis inlemmas i vars och ens mentala 
struktur och kommer att innehålla en stor mängd olösta, och kanske olösliga, motsägelser Dessa motsägelser 
bildar säkerligen underlag för en stor del av de dynamiska spänningar som i så hög grad bestämmer 
människans särart (1985, s. 729).  

9 ”…	   a finite being might be dependent without being conscious of dependence; it might, in its imperfectness, 
ascribe to its own narrow self a power greater than it possessed” (Clarkins, 1907, s. 449). 

10 Candrakīrti skriver (punkt 120, under rubriken Refutation of the intrinsically existent person), ”Through 
insight the meditator realizes that all afflictions and misfortunes are associated with the philosophical view of a 
real, substantial ’I’ (satyāyadṛṣṭi), and once he has identified the self (ātman) as the focal point of this view, he 
uproots [the reified concept of] self” (Huntington, 1989).  

11 Jmf Kant, ”Since we cannot make the special conditions of sensibility into conditions of the possibility of things, 
but only of their appearances, we can well say that space comprehends all things that may appear to us externally, 
but not all things in themselves …” A27/B43 (s. 160). 
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omkring oss. Om vi är varandras betydelsefulla omvärld så blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att 
hitta en sista orsak till ett beteende eller en reaktion hos en enskild person. Och vi upphör möjligen att 
söka en sådan orsak när vi inser att vi vanligen ”när vi talar om vårt medvetande, [har] en föreställning 
om att detta är något som finns inom oss, och inte att det är en relation” (Israel, 1981, s. 120). Mead 
(1972[1934], s. 223) skriver:  

If mind is socially constituted, then the field or locus of any given individual mind must 
extend as far as the social activity or apparatus of social relations which constitutes it 
extends; and hence that field cannot be bounded by the skin of the individual organism to 
which it belongs. 

I Metzingers (a.a.) modell innebär detta att en individs medvetande inte bara är ett fönster in emot det 
egna jaget utan ”… also a window into the social world. It is a two-way window: It elevates to the level 
of global availability the unconscious and automatic processes that organisms constantly use to 
represent one another’s behaviour” (s. 168).   

Även den enorma utvecklingen inom neurovetenskaperna ger stöd för relationens avgörande 
betydelse. Siegel (2012) påpekar att ”samspelet med omvärlden, i synnerhet relationer med andra 
människor, på ett direkt sätt formar utvecklingen av hjärnans struktur och funktion” (s. xiv). Det finns 
därför inget skäl att ställa hjärnan, medvetandet, naturen och kulturen emot varandra. Det 
undergräver förståelsen och hjälper oss inte att tänka klart, menar Siegel (a.a.).  

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att ’jag’ kan ses som synonymt med den 
självrepresentation Metzinger kallar PSM och att denna inre representation kännetecknas av att den är 
transparent12 (”osynlig” för individen) och socialt konstruerad. I förlängningen innebär detta att två 
personer som möts i själva verket möter varandras självrepresentationer, vilka i varje ögonblick är 
beroende av omgivningens, d.v.s. den andres framträdande. Björk och Uljens (2009) talar om 
fostransmedvetenhet och att detta kunde definieras ”så att Jaget å ena sidan erkänner den Andres 
ouppnåeliga annanhet, men ser sig själv samtidigt son[!] en Annan för den Andre. Då utgör Jaget även 
den Andres ‘Andres’ annanhet” (s. 6). Johansson (2019) talar om uppluckrade subjekt och det kan 
vara lockande, men en smula missvisande, att tala om intersubjektivitet här. Intersubjektivitet 
uttrycker inte tillräckligt väl hur intrasslade dessa ’jag’ är i varandra. Situationen är snarare dialektisk 
än intersubjektiv; de båda personerna är varandras förutsättningar. Vi kan kalla detta för en 
intersubjektiv dialektik. BCPSG (2010) tar hjälp av dynamisk systemteori (DST) för att hantera denna 
dialektik och använder begreppet emergens för att beskriva de fenomen som träder fram när två 
personer möts, då vi betraktar dem som en dyad, som ett system: ”The “now moment” is seen as an 
emergent property of the complex dynamic system made up of two people moving along in the 
therapeutic process” skriver Stern et al. (1998, s. 304). En tongivande samtida gestaltterapeut, 
Margherita Spagnuolo Lobb som driver Istituto di Gestalt HCC i Italien beskriver detta såhär: ”A 
consequence of this perspective is that the therapist sees the change in psychotherapy as a unitary 
change of both the client and themselves. The therapist’s field changes too: the perception of both 
client and therapist change, and both are relevant” (Spagnoulo Lobb, 2017, s. 30).  

Gott och ont som motsatta tendenser i en dialektisk process.   

I det följande ska vi se hur denna intersubjektiva dialektik kan materialiseras i två distinkta tendenser. 
Watzlawick, Weakland, och Fisch (1978) inleder sin bok Förändring, att ställa och lösa problem med 
                                                             
12 Metzinger (2009) kommenterar begreppet ’transparent’ i en fotnot. Denna återges här i sin helhet: 
”’Transparency’ is a technical term in the modern philosophy of mind; a conscious representation is transparent if 
the system using it cannot, by means of introspection alone, recognize it as a representation. As philosophers 
might say, we see only the content, never the carrier–only ’intentional properties’ are accessible to introspection. 
Subjectively, this creates the feeling of being in direct contact with reality” (s. 241). 
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en berättelse från maj 1940. Två brittiska dubbelagenter, Snow och Biscuit, möts på en trålare i 
Engelska kanalen. Avsikten är att de ska samarbeta, men av någon oförklarlig anledning berättar inte 
den brittiska säkerhetstjänsten för någon av dem att de båda verkligen arbetar för britterna. Det får 
som följd att både Snow och Biscuit får för sig att den andre arbetar för Tyskland och slutar med att 
Biscuit låser in Snow i dennes hytt, allt för att skydda sig själv och undvika en katastrof. Vi skulle 
kunna hävda att inlåsningen av Snow är ett emergent fenomen i systemet Snow-Biscuit. 

Historien ringar in den dialektik som med nödvändighet uppstår när två människors föreställningar 
och förställningar hakar i och staplas på varandra. Här kännetecknas denna dialektik av en specifik 
karaktär. Den byggs upp av en härva av ”missriktade” anpassningar som de båda dubbelagenterna 
måste ha trasslat in sig i och framstår kanske som komisk för en betraktare. ”Missriktade” är här satt 
inom citationstecken eftersom anpassningarna inte framstår som missriktade sett ur den enskilde 
dubbelagentens perspektiv.  

På sätt och vis befinner var och en av oss sig i en liknande situation. Många av oss lever våra liv i en 
sorts trygg stabilitet. Men det är en stabilitet som lätt kan slås i spillror, något som manusförfattare 
regelmässigt slår mynt av. Ett litet tecken på att vår partner lever ett för oss okänt liv vid sidan om, och 
plötsligt skakas vår tillvaro i sina grundvalar. Min kollega, som tidvis lider av förföljelsemani, ställde 
situationen på sin spets när han fundersamt sade, ”Jag vet att jag är paranoid, men jag hoppas att jag 
inte också är förföljd”. Detta dråpliga uttalande lägger i dagen ett djupt – och allmänmänskligt – 
lidande. Om tillhörighet och tillit är avgörande för meningsfulla relationer, vad händer då när denna 
tillit brister?   

”Det avgörande kriteriet på ett fungerande jag” skriver Erikson (1954) är en ”grundläggande känsla 
av tillit” (s. 219). Vidare menar Erikson att ”En drastisk förlust […] kvarlämnar en rest av 
grundläggande misstro” (s. 222). Även om denna grundläggande inställning (grundläggande tillit eller 
grundläggande misstro) formas tidigt i barndomen lever den vidare hos den vuxne (a.a. s. 227).  

Mot bakgrund av att ’jaget’ kan uppfattas som ett fenomen framvuxet ur en intersubjektiv dialektik blir 
frågan om hur vuxna människor hanterar sin tillit/misstro synnerligen intrikat att reda ut. Det är inte 
svårt att föreställa sig hur en situation kan utvecklas då två människor möts, där båda parternas 
uppfattning om världen är präglad av grundläggande misstro. Det är inte den enes faktiska avsikt som 
styr utvecklingens riktning utan det faktum att denne avvärjer den andres förväntade manipulation 
(eller till och med förväntade attack). Och motparten kan, när denne konfronteras med ett sådant 
”avvärjande” med visst fog konstatera, ”Var det inte det jag misstänkte.” En sådan dynamik kan snabbt 
spåra ur och bli ohållbar. Detta är den sorts spel som Snow och Biscuit hamnar i i exemplet ovan.  

Den omvända situationen är också lätt att föreställa sig; två personer möts där var och en förhåller sig 
till världen utifrån en grundläggande känsla av tillit. Om den andres välvilja dessutom uppfattas som 
en smula större än ens egen, kommer system att präglas av ett allt rikare ”återgäldande”.  

Vi kan tänka oss ett tredje scenario. Två personer möts. Den ene förhåller sig till världen med en 
grundläggande känsla av tillit, den andre med en grundläggande känsla av misstro. Här kommer 
systemet ”dyaden” att präglas av den grad av tillit respektive misstro som kännetecknar var och en av 
personerna. Är misstron hos den ena av en mildare form, så kan vi tänka oss att den andres tillit och 
välvilja kan ”besegra” misstron, och kanske till och med ”vinna över” den misstrogne på sin sida. Om 
misstron är grav hos en av dem kan knappas någon välvilja i världen ”vinna över” den misstrogne. 
Varje välvillig ansats kommer att tolkas som ett utslag av falsk manipulation av den andre. Vi känner 
närmast igen detta som den paranoida hållningen.  

Det har lite skämtsamt sagts att ”varje slagsmål börjar med att någon slår tillbaka”. Med en sådan 
beskrivning går det inte att lokalisera början på ett slagsmål. Men det som intresserar oss här är 
samspelet. Vi kunde kalla slagsmålet för ett emergent fenomen hos systemet X. Men en sådan abstrakt 
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beskrivning strider mot vår intuition och är svår, för att inte säga omöjlig, för lagstiftningen att 
hantera. Vi vill vanligen att någon ska befinnas vara skyldig, att ansvar ska utkrävas och den skyldige 
straffas. Denna skuld är personlig – den är knuten till någon med ett specifikt personnummer – det är 
individen som skall straffas. Viljan att straffa är intimt förbunden med uppfattningen att någon har 
gjort fel. Straffets funktion är att, åtminstone symboliskt, återställa ordningen. Straffet verkar också ha 
en funktion som en sorts rituellt hämnd, som om man genom verkställandet ville säga, ”Du har gjort 
oss illa, så nu gör vi dig illa”.  

När vi talar om ”ondska” gör vi gärna det i sammanhang där någon har haft för avsikt att åstadkomma 
skada. Omvänt talar vi om ”godhet” när någon vill väl. Men denna dikotomi blir svår att motivera så 
fort vi beskriver de uppkomna fenomenen (vare sig vi kallar dem ”goda” eller ”onda”) som emergenta 
fenomen i en intersubjektiv dialektik. Då framstår istället begreppen ”gott” och ”ont” som en 
beskrivning av vart ett system så att säga barkar. Mot bakgrund av vår utgångspunkt, att ett ’jag’ kan 
uppfattas som format genom sådan intersubjektiv dialektik, måste vi reservera begreppen ’gott’ och 
’ont’ till att beskriva två motsatta tendenser i en sådan dialektisk process.  

Det goda, det onda … och skammen. 

”Gud förbanne era ögon” (Erikson, 1954, s. 230).  

Och Aliide tolkade i sin tur mammans reaktion som att mamman nu måste känna äckel inför 
sitt eget barn, så att det är i den stunden - när de stod så, fullkomligt låsta, frysta inför 
varandra - uppstod en kedjereaktion av missförstånd mellan de två och de blev fördunklade 
inför varandra. Och detta, som ju bara varit en maktlös gest från mammans sida kom att 
utlösa det tigande som sedan med åren drog iväg med dem, allt djupare. (Kandre, 2001, s. 
84) 

Vi har sett hur en grundläggande känsla av tillit respektive misstro kan reglera på vilket sätt samspelet 
mellan människor utvecklas. Segalla (2018) tar upp två snarlika begrepp: ”safety” och ”unsafety”. Han 
talar, analogt med resonemanget om dialektiken mellan ”ont” och ”gott” ovan, om ”a dialectic tension 
between the intersubjective experience of safety and the intersubjective experience of unsafety or 
danger” och förtydligar: “To clarify, the intersubjective experience of the safety-danger dialectic is the 
subjective emotional, cognitive, sensorial, and transferential experience of both participants (analyst 
and analysand) produced in reciprocal mutual influence” (a.a. s. 579). Segalla (a.a.) menar vidare att 
det måste finnas tillräckligt mycket verklig trygghet (“real safety”) för att dialektiken trygghet-fara på 
ett meningsfullt sätt ska kunna föra det (psyko)analytiska arbetet framåt. Denna verkliga trygghet är 
“an experiential freedom from anxiousness about possible bad outcomes (shaming, guilting, criticism, 
intrusion, conflict, etc.)” (s. 582). 

Det är troligen ingen slump att ”skam” är det Segalla (2018) väljer att nämna först i denna uppräkning. 
I det följande argumenteras för att skam är den emotion som reglerar avståndet i kontakten mellan 
människor. När Aliide i citatet från Kandres (2001) roman ovan uppfattar att mamman måste känna 
äckel inför henne, befinner hon sig just i sådan situation där skammen föds och hålls vid liv.  

Nathanson (1994) föreslår att vi i likhet med psykoanalytikern Léon Wurmser talar om skam som en 
familj eller grupp av emotioner. Det är emotioner som är obehagliga. De varierar från den mildaste 
formen av genans till en bråddjup känsla av förintelse13. Det handlar ofta om att något avslöjas som vi 
hellre hade behållit för oss själva. För skammen finns det inte något system för återupprättelse, så som 
det gör för skuld. Om vi befinns skyldiga kan vi ”ta vårt straff” och ”betala vår skuld”. Det gäller inte 

                                                             
13 ”These are uncomfortable feelings, ranging from the mildest twinge of embarrassment to the searing pain of 
mortification, the Latin roots of which imply that shame can strike one dead” (Nathanson, 1992, s. 18).  
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skammen. Skammen skäms för sig. Samtidigt är skammen ”den dolda kraften bakom mycket av det 
som upptar oss i vår vardag”14 (s. 21). Trots detta har den länge ignorerats av många terapeutiska 
skolor. Perls (1969) beskriver hur Freud besvärades av blygsel inför sina klienter och ordnade 
analyssituationen så att han skulle slippa möta analysandens blick. Nathanson (a.a.) hävdar att 
”therapists who have never been trained or treated in the area of shame can neither recognize nor treat 
the shame of another” (s. 22).  

Att den emotion som reglerar avståndet i kontakten mellan människor behandlats så styvmoderligt 
även inom det psykoterapeutiska fältet är anmärkningsvärt. Särskilt så när det tycks stå allt mer klart, 
att det som faktiskt bidrar till skillnad i det terapeutiska arbetet är kvaliteten på kontakten mellan 
terapeut och klient, att det är förmågan att stå kvar i ”intimacy and closeness” som är nyckeln.  

Mot bakgrund av resonemanget ovan kan skam alltså antas vara en emotion som hindrar 
mötesögonblick, åtminstone om den inte ges plats i det psykoterapeutiska rummet. 

 Kreativiteten och den skapande förmåga, som Winnicott (1989) betraktar som ett grunddrag hos 
människan och ”… något som färgar hela vår attityd till den yttre verkligheten …” (s. 90) hämmas av 
skam eftersom kreativitet per definition innebär att individen riskerar att blotta dittills okända sidor 
av sig själv. ”Motsatsen”, skriver Winnicott vidare, ”är ett förhållande till den yttre verkligheten som 
präglas av eftergivenhet, där världen och dess beståndsdelar betraktas som något man måste rätta sig 
efter” (a.a.).  

Eftersom Winnicott utgår ifrån att ”[d]et är det kreativa betraktelsesättet mer än något annat som får 
individen att känna att livet är värt att leva …” och eftersom skam enligt resonemanget ovan hämmar 
kreativiteten kan vi tänka oss att något som blir avgörande för terapins framgång är hur terapeuten 
hanterar skam. Detta antagande kommer att fungera som en möjlig förståelsebakgrund för tolkning av 
de data som erhålls.  

Det är i vissa sammanhang inte möjligt att skilja mellan att ha fel och att vara fel. Skälet till detta är att 
den PSM en person formar i långa stycken är en social konstruktion och att det inte finns någon 
möjlighet för individen att skilja mellan sig själv, bilden av sig själv och andras bild av en själv. Det 
borgar för det Hofstadter kallar ”hierarkiska härvor”, något som är förutsättningen för en double-
bind15.  

Om en dubbelbindningssituation (double-bind) uppstår och internaliseras bör det rimligen innebära 
att den PSM som formas kännetecknas av paradoxer. Bateson antar att “there will be a breakdown in 
any individual’s ability to discriminate between Logical Types whenever a double bind situation 
occurs” (1972, s. 208). Om självbilden [ego function] definieras som ”the process of discriminating 
communicational modes either within the self or between the self and others” ([originalets 
kursivering] a.a. s. 205) och denna diskriminering havererar riskerar självbilden (PSM) alltså att bli 
självmotsägande. En sådan situation torde kunna leda till andra förhållanden än den ”split” som 
Bateson (1972) menar orsakar schizofreni. Man kan också tänka sig att individens PSM hotar att 

                                                             
14 Min översättning. Originalet: ”the hidden power behind much of what occupies us in everyday life.” 

15 Bateson (1972, s. 206 f.f.) anger följande ”ingredienser” som nödvändiga för att en dubbelbindningssituation 
ska uppstå: 1) Minst två personer varav en är ”offret”. 2) Upprepade erfarenheter. 3) Ett påbud som primärt är 
negativt, där konsekvensen antingen är ett undanhållande av kärlek eller en bestraffning. 4) Ett andra påbud som 
står i konflikt med det första, men som är mer abstrakt till sin natur. Detta påbud kan till exempel uttryckas 
genom den form, det sätt som det första påbudet presenteras på. 5) Ett tredje negativt påbud, som betonar det 
omöjliga i att göra något åt situationen genom att ”fly fältet”. 6) Individen har nu anlagt ett perspektiv på världen 
enligt de tidigare ingredienserna, så att snart sagt vilken som helst av dessa kan väcka panik eller ilska.  



 

12 
 

kollapsa (psykos) eller att självbilden (PSM) rubriceras som ”icke funktionell” eller ”felaktig”. En PSM 
med denna struktur kunde tänkas utgöra en förutsättning för skam.  

Undertiteln i detta arbete, vad är det för skillnad som gör skillnad är hämtat från Bateson (1980) men 
anspelar också på Watzlawick, Weakland och Fisch (1978) tankar om andra ordningens förändring. 
Watzlawick et al. (a.a.) beskriver hur en del förändringar bara upprätthåller status quo. Så vilka 
erfarenheter är det som faktiskt gör skillnad för klienten? Vad det är som är verksamt i psykoterapi? 
Mer precist handlar det om vilka egenskaper och förmågor hos terapeuten som gör skillnad för 
klienten, så att de erfar ”en förändring i … [sina] … uppfattningar av någon aspekt av verkligheten”, för 
att travestera Hounsell (1986).  

För att ytterligare precisera frågeställningen inriktar sig denna studie på det som klienten upplever 
som avgörande. Närmare bestämt vad det är terapeuten förmedlar som möjliggör ett mötesögonblick. 
Mot bakgrund av resonemanget ovan torde detta vara något som bidrar till att ”lösa upp” en 
dubbelbindning och/eller hanterar skamproblematik.  

Något om gestaltterapi 

Eftersom studien som presenteras i denna uppsats hämtar sitt material ifrån tidigare studenter vid GA, 
och eftersom författaren själv är praktiserande gestaltterapeut är det lämpligt och kanske nödvändigt 
att säga några ord om gestaltterapi.  

Gestaltterapi är en av de terapiformer som presenteras i Lundh och Leymanns (1981) bok De nya 
känsloterapierna. De påpekar inledningsvis att ”’känsloterapi” kanske är en något oegentlig 
benämning eftersom ”den i första hand handlar om medvetenhet och inte om känsloutlevelse” (s. 54).  

En vanlig missuppfattning är också att ”gestalt” har något med ”att gestalta” att göra och då i 
betydelsen ”att iscensätta” eller ”att kreativt uttrycka”. Så är alltså inte fallet. Namnet ”gestaltterapi” 
har istället sitt ursprung i tyskans gestalt vilket närmast kan översättas till svenskans ”form” eller 
”figur”. Gestaltpsykologin är en viktig influens för gestaltterapin.  

Fritz Perls, som tillsammans med sin fru Laura Perls formade gestaltterapin, inledde sin yrkesbana 
som läkare och så småningom som psykoanalytiker. Han gick i psykoanalys hos Karen Horney och 
träffade både Sigmund Freud och Wilhelm Reich.  

Perls menar att psykoanalysen fäster allt för stor vikt vid tankar och idéer och riskerar att lämna 
känslor och kroppsförnimmelser därhän (Lundh & Leymanns, 1981). Särskilt relevant för denna studie 
är den uppfattning Perls (1969) har om skam och genans. Han skriver: 

I have called shame and embarrassment Quislings of the organism. Instead of assisting in the 
healthy functioning of the organism, they obstruct and arrest it. Shame and 
embarrassment (and disgust) are such unpleasant emotions that we try to avoid 
experiencing them. They are the primary tools of repressions, that ”means whereby” 
neurosis is produced. As the Quislings identify themselves with the enemy and not with their 
own people, so shame, embarrassment, self-consciousness and fear restrict the individual’s 
expressions. Expressions change into repressions ([min fetstil] s. 178). 

I förbigående kan vi notera att det här verkar som att Perls betraktar individen som ett autonomt 
system som skulle kunna uppnå någon sorts hälsosam jämvikt skild ifrån sin omgivning. 
Utgångspunkten i föreliggande arbete är istället att varje uttryck från individen är en funktion av ett 
organism/omgivningsfält, något som i och för sig inte är främmande för en gestaltterapeut; ”Det finns 
ingen funktion hos någon levande varelse som kan definieras annat än som en funktion i ett sådant fält 
(Perls, Goodman & Hefferline, 1958, s. 271-272).  
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Ett annat kännemärke för gestaltterapin framgår av det inledande avsnittet i Det gestaltterapeutiska 
arbetssättet (Perls, 1975).  

Den moderna människans liv kännetecknas av låg vitalitetsgrad. Även om hon inte upplever 
svåra lidanden, vet hon inte heller mycket om en skapande livsföring. Hon har i stället blivit 
en ängslig robot. Hennes värld erbjuder väldiga möjligheter till berikande och glädjefyllt liv, 
och ändå irrar hon omkring utan mål, utan att egentligen veta vad hon vill och följaktligen 
alldeles oförmögen att ta reda på hur hon skall uppnå det. Hon nalkas inte livets äventyr med 
vare sig spänning eller iver (s. 13).  

Språket framstår idag som en aning svulstigt och pretentiöst men vittar tydligt om gestaltterapins 
emancipatoriska ambition. Den idémässiga grunden för en sådan ambition är existentialismen. I 
förordet till Gestaltterapi: en introduktion i grundbegreppen (Hostrup 2002) skriver Björn Wrangsjö 
att gestaltterapi  

… har beröringspunkter med ett flertal andra terapiformer. Dess utvecklingspsykologi har 
kopplingar till den psykodynamiska terapin […] Intresset för uttrycks- och 
handlingsexperiment har Gestalt gemensam med kognitiv psykoterapi. Införlivandet av 
kroppsliga aspekter bryggar över till kroppsterapimetoder, det existentiella 
grundperspektivet länkar gestalt till existentiell psykoterapi. Gestalt tycks mig dock unik i sitt 
omutliga fokus på mötet och på utforskandet av dess karaktär och hinder (s. 9).  

Det finns förstås mycket mer att säga om gestaltterapi, men ovanstående presentation bör räcka för att 
motivera valet att uteslutande använda tidigare gestaltstudenter för att undersöka vad som möjliggör 
ett mötesögonblick. Förhoppningsvis ger denna presentation också läsaren en doft av vad gestaltterapi 
är för ett sorts djur på terapins savann.  

Ett utkast till en notation  

Följande avsnitt framstår kanske som abstrakt och tungrott. Det har tagits med av två skäl. Det ena är 
att det ger läsaren en mer handfast inblick i den komplexitet ovanstående resonemang om jagets 
konstitution och mötet med en annan människa medför. Det är författarens uppfattning efter drygt 
tjugo års erfarenhet som psykoterapeut/gestaltterapeut och utbildare, att den dialektik som 
presenterats ovan regelmässigt degenererar till en dikotomi. När så sker förloras komplexiteten och 
instrumentalismen smyger sig på. I kölvattnet på denna instrumentalism dyker frågan om personlig 
skuld upp; man börjar peka finger istället för att problematisera.  

Det andra skälet till att följande avsnitt inkluderas är att det kan fungera som ett verktyg i 
tolkningsarbetet och ett underlag för vidare diskussion.  

Såhär långt kan vi konstatera att en individ, dess sammanhang och mötet mellan människor låter sig 
beskrivas på en rad olika sätt. Med utgångspunkten att ”… en äkta relation …” först kan komma igång 
om ”… två människor genomför ömsesidigt ’framgångsrika’ tillskrivanden …” presenterar Laing (1973) 
”… ett beteckningssystem för dyadiska perspektiv …” (s. 167) utarbetat av Laing, Phillipson och Lee 
1966 (Laing 1973, s. 172). En lätt modifierad form av detta system introduceras här. Beteckningarna är 
som följer: den egna personen ’P’, den andra personen, ’O’ och en pil ’!’ för att beteckna ”uppfattning 
om”. Vidare får ’=’ beteckna överensstämmelse, ’≠’ betecknar bristande överensstämmelse, ’>’ 
betecknar ”bättre än” och ’<’ betecknar ”sämre än”.   

P !  O  

är alltså den egna personens uppfattning om den andra personen och  
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P ! (O ! P)  

är den egna personens uppfattning om den andra personens uppfattning om en själv. Föreliggande 
studie intresserar sig enligt denna notation för (O ! (O ! (P ! O))) det vill säga klientens (O) 
uppfattning om sin egen föreställning (en tillbakablick i minnet, O) om vad det är i terapeutens (P) 
uppfattning/attityd/värderingar gentemot klienten själv som gör skillnad för klienten.  

Poängen är här att tydliggöra den komplexitet som vi annars laborerar med som om det var världens 
självklaraste sak. Ta bara denna, försåtligt enkla fråga, som min vän Saga fick från ett barn i publiken 
efter att just ha spelat ”Alfons Åberg” i en teaterföreställning: Kan du se mig, eller finns du bara i min 
fantasi? Den icke-reflekterande vuxna reaktionen kunde mycket väl bli, ”så näpet och tokigt uttryckt!” 
utan att man för den skull inser djupet i frågan. Enligt schemat ovan, är det som barnet vill undersöka, 
följande antagande: [låt P vara barnet, låt O vara Saga] O ! ( P ! (P ! O)). Barnet (P) reflekterar (!) 
över sin egen föreställning om Saga (P!O) genom att fråga Saga (O) om (O ! P) eller om endast (P ! 
O). Det besvärliga är att det inte finns något egentligt sätt för barnet att avgöra om det är ”den verkliga 
Saga” som svarar, eller om det är barnets egna föreställning om Saga (som fantasifigur) som svarar, 
om barnet så att säga lever i en dröm. Man kan se detta som ett försök att  ”… blottlägga de 
mekanismer som genererar de[t] studerade fenomene[t] …” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 62).16  

Med notationssystemets hjälp kan vi fånga det ”djup” en sådan på ytan enkel fråga rymmer, och bör 
tydliggöra kraftfullheten i modellen. Detta bör på det hela taget öka vår förståelse för relationer.  

Rekursion 
Tidigt på 90-talet cirkulerade det en liten ordlista på internet med tillspetsade och ibland fyndiga 
beskrivning av ord och begrepp som var vanliga hos programmerare och intresserade amatörer. En av 
dessa beskrivningar var särskilt fängslande. Under bokstaven ”R” stod följande definition att läsa: 

Rekursion: se, Rekursion.   

”För att en definition av en rekursiv funktion skall vara korrekt måste den innehålla minst ett basfall 
som inte refererar till funktionen själv och som övriga anrop, i sista ledet av sin anropskedja, kan 
referera till” (Rekursion. Wikipedia).  

Om det inte finns ett basfall17 så riskerar systemet att hamna i en paradox/hierarkisk härva. Vi 
påminner återigen om Bateson (1972) som menar att ”we must expect a pathology to occur in the 
human organism when certain formal patterns of breaching occur in the communication” (s. 202).  

Om min uppfattning av mig själv (P ! P) är beroende av och springer ur andras uppfattning av mig (O 
! P) så kan situationen beskrivas som att (P ! P) = (O ! P)  Det innebär att följande rekursiva 
situation bör vara normalfallet: P kan ersättas med (O ! P) så att (P ! P) är ekvivalent med ((O ! P) 
! ( O ! P)) som i sin tur skrivas som ((O ! (O ! P)) ! ( O ! (O ! P))) som kan skrivas som ((O 
! (O ! (O ! P))) ! ( O ! (O ! (O ! P)))) och så vidare.  

Detta är en schematisk bild och en förenkling. Situationen är naturligtvis inte så renodlad. Stern 
(1985) beskriver hur ”[a]s long as a person is securely embedded in a social matrix that provides him 
with a field in which he can find, but does not have to be actually utilizing the needed mirroring 

                                                             
16 Man skulle alltså, en smula högtravande, kunna kategorisera barnets vetenskapsteoretiska hållning som kritisk 
realism.  

17 Vi kan tänka oss att de biologiska förutsättningarna kan utgöra ett ”basfall” för människans självbild eller ’jag’, 
vilket Stern (1985) också antyder.   
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responses and the needed availability of idealizable values, he will feel comfortably affirmed in his total 
self and, paradoxically, relatively self-reliant, self-sufficient, and autonomous” (s. 108 – 109). 

Skam som ett särfall av rekursion  
Vill vi uttrycka skam i ekvationen får vi följande relation: [låt P vara terapeuten, låt O vara klienten]: O 
! (O < P). Man kan även här tänka sig en oändlig regress: O ! (O < (O < (O < (O < (…))))).  

Självorganiserande komplexa system 

Trots att The Boston Change Process Study Group (2010) menar att den dynamiska systemteorin 
(DST) är central för deras arbete gör de inget försök att presentera denna teori närmare. Eftersom 
komplexa system intar en central roll även i föreliggande arbete (mötet mellan två personer – den 
intersubjektiva dialektiken – kan ses som ett komplext system) finns det skäl att säga några ord i 
ämnet. BCPSG (2010) använder omväxlande uttrycken dynamic systems theory, complex dynamic 
systems, system theories och self-ordering complex systems för att tala om det vi här kommer att kalla 
självorganiserande komplexa system. O'Connor och McDermott (1997, s. 59-60) svarar på frågan 
”Vad är ett system? med några definitioner eller karaktärsdrag. Här följer ett axplock som är särskilt 
relevanta för oss [fritt översatt av mig]: 

• Ett systems beteende beror på hur delarna är relaterade till varandra, snarare än på delarna själva.  

• Systemets egenskaper är egenskaper hos helheten, ingen av delarna har dessa egenskaper. Ju 
komplexare ett system är, desto svårare är det att förutsäga helhetens egenskaper. Helhetens 
egenskaper kallas för emergenta egenskaper eller emergenta fenomen.  

• Att bryta ner ett system i sina beståndsdelar kallas för analys. Vi får kunskap genom analys. Att 
forma en helhet av delar kallas för syntes. Vi uppnår förståelse genom syntes. För att förstå system 
måste vi förstå dem som helheter.  

• Dynamisk komplexitet innebär att det finns ett stort antal möjliga förbindelser mellan delarna.  

• Varje del i ett system kan påverka systemet som helhet.  

• Att tänka systemiskt innebär att tänka i cirkel snarare än rätlinjigt.  

• Feedforward innebär att förutsägelser eller förväntningar på framtiden påverkar nuet så att det leder 
till självuppfyllande profetior.  

Tidigare forskning  

Den moderna psykoterapin kan sägas ha sina rötter i Freuds psykoanalys. Som så mycket annat har 
psykoterapin genomgått stora förändringar under de 130 år som har förflutit sedan psykoanalysens 
födelse. En förskjutning som har skett under de senaste 35 åren är att man gradvis lämnat tanken på 
att terapeuten kan stå utanför klientens liv och granska denne som en utomstående expert. I allt högre 
utsträckning utgår man nu ifrån att terapeuten och klienten utgör ett system. Ödman (1979) beskriver 
dessa två perspektiv som en ”klyfta mellan natur- och humanvetenskap” (s. 73). Ödman redogör för 
Karl-Otto Apels modell, där analytikern omväxlande befinner sig i dialog med analysanden som ett 
subjekt och omväxlande kommenterar analysanden som objekt. Analytikern lämnar alltså tillfälligt sin 
hermeneutiska hållning för en ”kvasinaturalistisk” hållning. Eftersom det står analytikern fritt att 
agera på detta sätt medan analysanden inte har samma möjlighet är relationen mellan analytiker och 
analysand asymmetrisk. Nyckeln är här att analytikern kan erbjuda (ja, det är i själva verket 
analytikerns uppgift att erbjuda) analysanden en tolkning som kan bidra till dennes autonomi. Men 
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motsvarande gäller alltså inte för analysanden.18 Apels psykoanalytiska förståelsemodell sätter fingret 
på den dubbla natur (hermeneutisk v.s. kvasinaturalistsk) som psykoterapin dras med.  

Som en kontrast till den (förlegade19) psykoanalytiska hållningen ovan kan följande citat ur 
Gestaltterapi av Perls, Goodman och Hefferline (1952) tjäna: 

Vid varje biologisk eller social-psykologisk undersökning är det konkreta ämnet alltid ett 
organism/omgivningsfält. Det finns ingen funktion hos någon levande varelse som kan 
definieras annat en som en funktion i ett sådant fält.1 (s. 271-272).  
[…] 
Personligheten bildas av mellanpersonliga relationer, retoriska attityder, och samhället 
sammanhålls av mellanpersonliga behov. Känslor, engagemang o.s.v. är kontaktfunktioner, 
definierbara endast som relationen mellan behov och objekt. Både identifikation och 
fjärmande är sätt att fungera i ett fält ([Från fotnoten] s. 272). 

De senare årens forskning pekar på betydelsen av relationen mellan terapeut och klient (Bowlby, 
1988; Mårtensson-Blom, 2014; Rousmannier, 2019; Siegel, 2012; Stern, 1998; Stern, 2005; The 
Boston Change Process Study Group, 2010; Williamson, Sandage, & Lee,  2007). Whiston och Sexton 
(1993) konstaterar i en översikt av studier av vad som är verksamt i psykoterapi att terapeutens eget 
engagemang i relationen och hur trovärdig terapeuten framstår för klienten i hög grad relaterar till ett 
positivt resultat. Detta understöds av att det som tycks vara viktigast för klienten är den värme och 
empati terapeuten visar (Whiston och Sexton).20 

Relationens betydelse för terapins framgång tycks vara uppenbar. Klienterna fäster vikt vid specifika 
kvaliteter hos terapeuten. Det handlar om trovärdighet, värme och empati. Vi kan alltså anta att dessa 
kvaliteter kan spela en roll för att ett mötesögonblick ska komma till stånd. Men utan att närmare 
undersöka detta kan vi inte veta, vilket föranleder den studie som presenteras här.  

Centralt för denna uppsats är verket Change in psychotherapy: a unifying paradigm (BCPSG, 2010) 
och den utveckling av det psykoterapeutiska fältet som går att hänföra till Sterns (1985) bok The 
interpersonal world of the infant: a view from psychoanalysis and developmental psychology (Stern 
1985). I den senare presenteras en radikalt ny syn på vad ett barn är. Daniel Stern spekulerar om 
konsekvenserna av denna nya syn i en intervju i Dagens Nyheter:  

- Därför tror jag att vetskapen om att barnet känner, uppfattar och "talar" till oss kommer att 
ha en mycket stor praktisk betydelse. Innan vi kände till det här behandlades inte spädbarn 
som människor. Nu, när vi vet att de inte är små paket som bara ligger och tittar upp i taket, 
måste vi behandla dem som människor från dag ett (Nordgren, 16 februari 1992). 

I det avslutande kapitlet skriver Stern (1985) att avsikten med boken och det perspektiv han 
presenterar inte bara rör spädbarnet och dess värld. Avsikten är också att föreslå en modell för den 
kliniska praktiken. För även om boken handlar om spädbarnets interpersonella värld, så spelar den 

                                                             
18 Jmf Freire ”the ’banking’ concept of education” (2000, s. 72). 

19 Modern psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi intresserar sig i allt högre grad för det relationella 
perspektivet (Siv Boalt Boëthius, personligt samtal den 23 mars 2020).   

20 ”Therapist engagement in the relationship (Friedlander, 1981; Jones & Zoppel, 1982) and therapist credibility 
as measured from the client's perspective (Beutler, Johnson, Neville, Elkins, & Jobe, 1975; Ryan & Gizynski, 1971) 
were highly related to positive outcome” […] ”The interactive nature of the relationship also is supported by the 
findings that suggest that therapist variables (e.g, empathy, positive regard) were most influential when measured 
from the client's perspective” (Whiston och Sexton, 1993, s 44). 
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nya syn Stern (a.a.) presentera på spädbarnet stor roll för vår förståelse av hur vår självkänsla uppstår 
och hur vi tänker kring de terapeutiska narrativ som formar terapeutens praktik. ”As the picture of the 
reconstructed past of a patient's life becomes altered …” skriver Stern (1985) “… the therapist finds it 
necessary to think and act differently” (s. 276). 

Även om det psykoterapeutiska fältet som helhet inser betydelsen av klientens kompetens, så låter inte 
alltid den enskilda terapeuten detta påverka sin kliniska praktik (Swift & Parkin, 2017). 

Sterns (1985) använde sig av videofilm för att studera relationen mellan barn och förälder och det är 
numera regel snarare än undantag att studenter på psykoterapiutbildningar videofilmar sessioner för 
att sedan använda dessa filmer i sin handledning (Rousmaniere, 2019). Det tycks vara mindre vanligt 
med studier där klienter uttalar sig direkt om hur de upplever terapisituationen och kontakten med 
terapeuten. Viklund, Holmquist och Zetterqvist Nelson (2010) har genomfört en studie som har 
beröringspunkter med det syfte studien i detta arbete har. Titeln på deras arbete är Client-identified 
important events in psychotherapy: Interactional structures and practices och den fråga som 
klienten i undersökningen får är; ”berätta om ett ögonblick i den här sessionen då något hände i 
kontakten mellan dig och din terapeut som du uppfattade som viktigt21” ([min översättning] a.a., s. 
153). Frågan uppmärksammar, precis som föreliggande studie gör, ett särskilt ögonblick i det 
psykoterapeutiska motet. Viklund et al. talar dock inte specifikt om mötesögonblicket utan riktar sin 
uppmärksamhet i första hand mot ”oenighet” (”disagreement”).  

Efter att förgäves ha sökt i ett antal databaser, i huvudsak via Lunds universitetsbibliotek, specifikt 
efter tidigare studier av vad klienter/patienter upplever som avgörande i det terapeuten har förmedlat 
för att ett mötesögonblick ska komma till stånd, kontaktades Siv Boalt Boëthius. Boalt Boëtius är 
professor emeritus vid Stockholms universitets pedagogiska institution, legitimerad psykolog, 
psykoanalytiker och tidigare verksamhetschef för Ericastiftelsen. Inte heller hon kunde ge klart besked 
om någon studie gjorts, med det syfte och den problemställning som den studie som presenteras här 
(personligt samtal, 23 mars 2020). 

Den studie som hittades som ligger närmast det föreliggande studie syftar till att undersöka är en 
studie med titeln Genuine Dialogue: Relational Accounts of Moments of Meeting av Montague (2012). 
Studien har en hermeneutisk fenomenologisk ansats och materialet/data utgörs av 28 intervjuer. I 
intervjuerna frågar Montague om informantens erfarenhet av ”a dialogical moment”, vilket är snarlikt 
vad denna studie har som frågeställning.  

Forskningen inom psykoterapiområdet är rik för att inte säg oöverblickbar. Det är därför inte rimligt 
att anta att den studie som presenteras här skulle vara unik. Studien bör dock innebära ett värdefullt 
bidrag till fältet. Den teoretiska inramningen och det faktum att den inriktar sig specifikt mot 
gestaltterapi får antas bidra till legitimiteten.  

Metod  

Det övergripande syftet i denna studie är en undran över vad det är som är verksamt i psykoterapi, vad 
det är ”för skillnad som gör skillnad”. För att svara på denna undran har den mer preciserade frågan, 
vad det är klienter upplever att terapeuten har förmedlat som de tror kan ha varit avgörande för att ett 
mötesögonblick ska komma till stånd, ställts.  

                                                             
21 Originalets text: “’tell [me] about an occasion in this session when something happened in the contact between 
you and your therapist that you found important’” (Viklund, Holmquist & Zetterqvist Nelson, 2010, s. 153). 
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Metodval – Interpretativ Fenomenologisk Analys (IPA) 

Studiens hermeneutiska ansats hör hemma inom fenomenologin. Det handlar här om ”… att 
genomföra intensivstudier av ett mindre antal fall för att analysera fram de bakomliggande mönster 
som kan tänkas avspegla sig i ytstrukturerna …” (Alvesson & Sköldeberg, 2017, s. 33).  

Den metod som använts för att analysera data i studien är interpretativ fenomenologisk analys (IPA), 
så som den presenteras av Fejes och Thornberg (2015). Författarna skriver att ”… individerna 
förväntas ha vissa gemensamma erfarenheter …” (s. 151) och att ”… det viktiga för IPA-forskaren är hur 
respondenten upplever situationen eller händelsen …” (s. 150). Båda dessa kriterier förutsätts vara 
uppfyllda eftersom samtliga respondenter har studerat vid GA och för att forskningsfrågan gäller ett 
specifikt ögonblick i terapin och vad terapeuten har förmedlat som upplevts som avgörande för 
klienten för att ett detta ögonblick ska ha kunnat komma till stånd.  

Kommentarer gällande data och insamlingsmetod 

Eftersom data som ligger till grund för en IPA kan samlas in på en rad olika sätt, ”genom intervjuer, 
dagböcker eller från fokusgrupper” (a.a. s. 151), bör de självrapporter i form av e-postmeddelanden 
som använts i föreliggande studie lämpa sig för en IPA. Låt oss dock dröja vid denna punkt och 
fundera över konsekvenserna av och förutsättningarna för detta sätt att inhämta data.  

I avsnittet ”Ex post facto research” i boken Research methods in education (Cohen & Manion, 1989) 
framgår att det är nödvändigt att föra ett resonemang om för- och nackdelar med de olika formerna för 
datainsamling. Intervjuer där man faktiskt möts, telefonintervjuer och mejlintervjuer har som metoder 
var och en sina förtjänster och brister. Repstad (2007) tar upp några av dessa för- och nackdelar och 
konstatera att det har varit värdefullt att kombinera metoderna. I denna studie har dock frågor via  
e-post uteslutande använts.  

Repstad (2007) för ett resonemang runt mejl som intervjumetod i avsnittet Alltid personliga möten. 
Han konstaterar: "Ibland dyker frågan upp om huruvida man kan nöja sig med att göra 
telefonintervjuer eller ställa frågor och få svar på ̊ Internet eller med e-post. Videokonferenser håller på ̊ 
att bli allt mer tillgängliga i både praktisk och ekonomisk bemärkelse” (s. 108). Repstad (a.a.) nämner 
sedan några fördelar med e-postintervjuer.  

När det för övrigt gäller e-postintervjuer, kommer respondentens förtrolighet med att 
uttrycka sig skriftligt att få betydelse. Elektronisk post är ett mellanting mellan ett brev och 
ett muntligt samtal – mer informellt än ett brev och mer formellt än ett samtal. Jag har själv 
av budgetmässiga skäl genomfört kombinationer av intervjuer ansikte mot ansikte, 
telefonintervjuer och e-postintervjuer i några undersökningar (s. 108).  

Skälet till att de svar som erhållits via e-post i denna studie har betraktats som tillräckliga för en IPA 
bottnar i två förhållanden. Det ena hör samman med att respondenterna var bekanta med författaren 
genom den utbildning vid GA där författaren varit lärare och utbildningsterapeut. Det innebär att det 
redan fanns ett förtroende mellan frågeställaren och respondenterna. Utan detta tidigare förtroende 
hade det troligtvis varit nödvändigt att genomföra regelrätta intervjuer. Det andra förhållandet är det 
faktum att det inom ramen för utbildningen (GA) ingår flera moment där studenterna ska ge skriftliga 
rapporter då de reflekterar över sin egen process i utbildningen. Det var därför rimligt att utgå ifrån att 
respondenterna var vana vid att uttrycka sig i skrift och dessutom vana vid uppgifter av den typ som 
ingår i föreliggande studie.  



 

19 
 

Respondenter 

Respondenter var nio tidigare studenter vid Gestalt Akademin i Skandinavien (GA). I ett första skede 
kontaktades 18 tidigare studenter vid (GA) via e-post. Dessa fick en förfrågan om att delta i en studie 
(Bilaga 1). Samtliga tilltänkta respondenter var sedan tidigare bekanta med författaren genom 
utbildningen (GA), där författaren varit lärare. Av de 18 som kontaktades via e-post kom fyra 
förfrågningar i retur på grund av ogiltiga e-postadresser, tre svarade inte och en meddelade att hen 
inte kunde delta. Två av de personer vars e-postmeddelande kom i retur kontaktades framgångsrikt via 
sociala medier.  

Totalt svarade 12 personer att de var villiga att delta. Av dessa meddelade en, efter det att uppgiften 
(Bilaga 2) skickats ut, att hen inte kunde delta på grund av tidsbrist. Ytterligare två svar uteblev vilket 
innebär att studien utgörs av svar från nio respondenter. Bortfallet kan tänkas innebära att materialet 
som helhet blir homogenare, och därför på ett mindre nyanserat sätt speglar de kvaliteter som studien 
har för avsikt att undersöka.  

Instrument 

De som svarat att de ville delta fick en uppgift, i form av en PDF (bilaga 2), skickad till sig via e-post. 
Bilagan innehöll, förutom en beskrivning av mötesögonblicket, följande instruktion: 

Erinra dig en terapisituation där ett mötesögonblick har inträffat. Beskriv sedan med egna 
ord vad du upplever att terapeuten har förmedlat, som du tror kan ha varit avgörande för dig 
för att ett mötesögonblick ska ha kunnat äga rum. Var så utförlig du förmår.  

Respondenterna fick möjlighet att lämna svaren krypterat via tjänsten safemess.com. Samtliga nio 
valde dock att svara via e-post.  

Fejes och Thornberg (2015) menar att självrapporter är det vanligaste sättet att samla in data i 
fenomenologisk forskning (s. 136). Detta sker här, precis som i normalfallet, genom att 
respondenterna lämnar skriftliga rapporter om det fenomen som studeras.  

Forskningsfrågans relevans för respondenterna  
Forskningsfrågan bör framstå som naturlig för studenter vid GA. Som tidigare påpekats erinrar BCPSG 
(2010) om hur gestaltterapeuterna redan på 1950-talet betonade mötet ”här och nu”. Samtliga 
studenter är sedan tidigare bekanta med författaren vilket underlättar bedömningen av 
respondenternas förförståelse och rimligheten i att använda den relativt kortfattade beskrivningen av 
mötesögonblicket som gavs. Denna bedömning ska förstås mot bakgrund av att författaren själv i sin 
psykoterapeutiska praktik utgår ifrån det förhållningssätt som Stern (2005) och BCPSG (2010) 
diskuterar och att respondenterna är väl bekanta med författarens arbete.  

Databearbetning och säkerställande av analysens kvalitet 

Analysen av det insamlade materialet har skett i en iterativ process, där samtliga rapporter först läst i 
samband med att de inkommit. Denna första genomläsning har följts av ett flertal genomläsningar av 
materialet i sin helhet. Avsikten har varit att i möjligaste mån låta ett mönster träda fram ur materialet 
självt under det att den egna förförståelsen och teoretiska modeller fått träda i bakgrunden.  

Studiens tillförlitlighet och trovärdighet kan relateras till de kvaliteter som Yardley (2017) räknar upp. 
Stor vikt har lagts vid att problematisera det faktum att författaren och respondenterna dels känner 
varandra och dels kommer från samma idétradition. Det som framstår som en fördel vad gäller 
respondenternas förförståelse kan omvänt innebära vissa svårigheter när det gäller tolkning av data.  
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Yardley 2017, s. 295) menar att de metoder [procedures] vi har för att bedöma, att värna om för att 
säkerställa kvaliteten i en kvalitativ studie i stora drag låter sig indelas i fyra dimensioner: ”sensitivity 
to context; commitment and rigor; transparency and coherence; and impact and importance” och hon 
fortsätter:  

Of course qualitative analysis must, crucially, be able to show sensitivity to the data – for 
example, by not simply imposing pre-conceived categories on the data but carefully 
considering the meanings generated by the participants. Commitment and rigor can be 
demonstrated by in-depth engagement with the topic, including thorough data collection, 
displaying expertise and skills in the methods employed, and undertaking a detailed, in-
depth analysis. Transparency[22] means that the reader should be able to see clearly how the 
interpretation was derived from the data, while importance refers to the requirement for all 
research to generate knowledge that is useful – whether in terms of practical utility, 
generating hypotheses, or even changing how we think about the world (s. 295-296). 

Första analysmomentet – vad respektive hur 

Yardleys (a.a.) procedures har beaktats genom att de svar som inkom först lästes igenom 
förutsättningslöst. Därefter har ett par genomläsningar gjorts med avsikt att avtäcka något 
grundläggande mönster. I detta skede stod det i ett första skede klart att data kan indelas i två 
distinkta kategorier. Dessa kategorier har fått namnen vad respektive hur. Den ursprungliga 
frågeställningen rörde vad det var klienten upplevde att terapeuten hade förmedlat, som kunde tänkas 
ha varit avgörande för klienten för att ett mötesögonblick ska ha kunnat ägt rum. Instruktionen och 
frågeställningen formulerades så allmänt för att ge respondenterna möjlighet att fritt erinra sig vad 
som kan ha varit avgörande för dem. ”Forskningsfrågorna i IPA-projekt är oftast breda och öppna” 
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 150). Det innebar att de rapporter som kom in varierade i omfattning 
(mellan 118 – 494 ord), stil och form.  

Kategorin vad representerar de beskrivningar som direkt rör upplevelsen av vad som förmedlats. Det 
är fråga om adjektiv eller abstrakta substantiv. Kategorin hur representerar de svar som beskriver mer 
konkreta handlingar eller uttryck, verb och övervägande konkreta substantiv. Dessa båda kategorier 
har sedan lyfts ut ur texten och sammanställts i ett Excel-ark där varje respondent har fått två 
kolumner, en för varje kategori. På det sättet erhölls en överblick över vilka svar som kunde tänkas 
vara gemensamma för flera respondenter och vilka som var unika.  

Ordmoln 
Vidare har samtliga vad-svar respektive hur-svar samlats och ordnats efter hur ofta de förekommer. 
Ytterligare en representationsform användes för att visualisera data; två så kallade ”ordmoln” togs 
fram med hjälp av tjänsten WordItOut. I ett ordmoln viktas data så att de ord som förekommer oftare 
blir större. (Se figur 1 under rubriken Resultat nedan.)  

Andra analysmomentet 

I ett andra steg togs så att säga ”ett steg tillbaka” igen, för att se om materialet lät sig indelas i 
ytterligare kategorier. Samtliga nyckelord i hur-gruppen kunde beskrivas som positivt laddade. 
Möjligen med undantag för ”rädsla” och ”obeveklig”. Av sammanhanget framgick dock att orden 
kunde ha en positiv konnotation. Vidare var det tveksamt om ”rädsla” skulle betraktas som något som 
hade förmedlats av terapeuten eller om det var en konsekvens av den osäkerhet, det kaos, som Stern 
                                                             
22  ”Transparency” avser här något helt annat än det begrepp Metzinger (2009) använder. I det här fallet handlar 
”transparency” om kvaliteten på studien, d.v.s. hur lätt eller svårt det är för läsaren att följa forskarens tolkning av 
de data som använts. ”Transparency” kunde här närmast förstås som uppenbarhet.  
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(2005) menar föregår ett mötesögonblick. Möjligen kunde orden i vad-gruppen uppfattas som att de 
hade en neutralare klang och utgjorde en mindre homogen grupp ord. Det vanligast förekommande 
ordet i hur-gruppen var ”närvaro” som förekom sju gånger. Det vanligast förekommande ordet i vad-
gruppen var ”ögonkontakt” som förekom tre gånger. Permutationer av ordet ”blick”, förekom fem 
gånger vilket innebar att ”blick” och ”ögon” svarade för åtta av de 43 vad-orden.  

Erinran om tidigare antaganden 
I detta skede tycktes några av de resonemang som presenterades i avsnittet Teori aktualiseras. Dels 
gällde det idén att det bör vara avgörande hur emotionen skam hanteras i terapisituationen, för att ett 
mötesögonblick ska komma till stånd. Även antagandet att psykoterapeuten navigerar i ett fält mellan 
kaos och intimitet tycktes relvant. Fyra nyckelord verkade (beroende på den kontext de förekom i) 
antyda förekomsten av detta ”kaosfält”. Dessa var: ”obeveklig”, ”rädsla”, ”skörhet” och ”uppmaning”.  

Tredje analysmomentet 

Efter att de två kategorierna, vad respektive hur, tröskats en andra gång ägnades uppmärksamheten 
huvudsakligen åt vad-orden. Skälet till detta var att både vad-orden och hur-orden tycktes spegla en 
attityd eller ett förhållningssätt hos terapeuten. Hur-orden antogs här fungera som det konkreta 
uttrycket för denna attityd, medan vad-orden mer direkt tycks peka mot en sådan attityd.  

Vad-orden lät sig indelas i följande åtta kategorier: Intresse, Icke-värderande, Varande, Stödjande, 
Närvaro, Sårbarhet, Samvaro, Personlig (se Bilaga 4). Kategorierna valdes efter att materialet 
bearbetats och fått vila upprepade gånger. Andra kategoriseringar hade självfallet varit både möjliga 
och tänkbara. Denna uppdelning framstod dock som intuitivt rimlig och trädde fram mot bakgrund av 
det tidigare resonemanget om som skam som en emotion som reglerar avståndet i kontakten.  

Det fjärde och sista analysmomentet 

Därefter analyserades de åtta kategorierna med avseende på deras inbördes relation och en tänkbar, 
övergripande attityd hos psykoterapeuten framträdde. Resultatet blev följande formulering: 

Psykoterapeuten förmedlar ett genuint intresse för att, utan att värdera, låta den andre bo 
i sin uppmärksamhet, väl medveten om den sårbarhet detta innebär för dem båda. 

Motivering till formuleringen 
Formuleringen springer i sina delar ur följande resonemang: Kategorin ”Personlig” speglar 
terapeutens personliga känslor och engagemang. Det föranledde valet av ordet genuint. Valet av ordet 
intresse torde vara uppenbart, lika så formuleringen utan att värdera. Uttrycket låta den andre bo i 
sin uppmärksamhet valdes som ett sätt att samlat fånga ”varande”, ”stödjande”, ”närvaro” och 
”samvaro”. Den avslutande delen, ”väl medveten om den sårbarhet detta innebär för dem båda” 
framträdde genom en kombination av ”närvaro”, ”sårbarhet och ”samvaro”.  

Mot bakgrund av resonemanget i teoriavsnittet är resultatet inte överraskande, åtminstone inte i sina 
delar. Formuleringen i sin helhet framstod dock som rimligt ny. En sökning på Google avslöjade att 
textsträngen ”bo i [sin/min/din/ens] uppmärksamhet” inte gav några träffar alls. Kombinationen 
"förmedlar ett genuint intresse" och ”psykoterapi” gav fem träffar vid en sökning på Google.  

Reflektioner kring analysens trovärdighet 
Cohen och Manion (1989) refererar till en artikel av Hull (1985) med titeln Between the Lines: The 
Analysis of Interview Data as an Exact Art där författaren för ett resonemang om problematiken 
kring trovärdigheten i en analys av data, när forskaren själv även är fältarbetare och – medvetet eller 
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omedvetet – förhåller sig till ickeverbal data/kommunikation i tolkandet av data, sådant som läsaren 
inte har möjlighet att förhålla sig till. Hull (1985) skriver,  

Interview data, as Labov forcefully demonstrated [2], cannot be analyzed or interpreted out 
of sight of their situational contexts, nor without understanding of the meaning systems of 
participants, especially their understanding of the interview situation. Conventional 
transcripts seem to foster just this kind of analysis by reducing the total interview situation to 
that part of its verbal channel which can be written. 

Now the research worker constructs what Stenhouse [3] refers to as a ‘second record’ of 
understanding during his time in the field and so maybe in a privileged position as analyst, 
able to interpret what appears ‘on the record’ of the transcripts in the light of his 
accumulated knowledge of participants’ meaning systems. The corollary to this privilege, 
however, is that this black-market understandings put the field worker/analyst in a rather 
more powerful position than researchers should perhaps aspire to, since his interpretations 
are not accountable to what is available to others as ‘project data’ but contingent on 
understanding is unique to him as a participant in the live situation from which the data or 
distilled.  

It will be noted that the many complex procedures for the negotiation of accounts which have 
been used to ensure reported that is faithful to participants’ intended meanings, actually 
compound the problem that confronts us here. Such approaches increase the dependence of 
reported interpretations on the special understandings of participants, and therefore put 
those interpretations still further beyond accountability to the data as they are acceptable to 
the public readership. We might say that such reports become, themselves, a kind of ‘data’ (s. 
28). 

Hulls (1985) resonemang är dubbelt relevant i det här sammanhanget eftersom datainsamlandet och 
analyserandet, förutom att det gjorts av samma person, även bottnar i en djup gemensam förförståelse 
hos respondenterna och forskaren, eftersom forskaren genomgått samma fyraåriga utbildning som 
respondenterna. I föreliggande studie kan denna förförståelse tänkas ligga till grund för det Hull kallar 
”black-market understandings”, vilket precis som Hull skriver riskerar att undergräva tillförlitligheten. 
Denna risk har hanterats dels genom att forskarens egen teoretiska utgångspunkt givits utrymme i det 
relativt omfattande teoriavsnittet, och dels genom att den gemensamma förförståelsen som 
respondenter och forskare har, nödtorftigt har redovisats. Dock är i långa stycken det Hull tar upp som 
problematiskt en förutsättning för att föreliggande studie ska ha kunnat genomföra så som den har 
gjorts.  

I Narrative inquiry skriver Clandinin och Connelly (2007): 

Why not fall in love with one’s participant? The reason that we believe that this intimacy and 
the ensuing possible loss of objectivity (as some would call it) is not so serious after all is the 
presence of field texts and what attention to them entails (s. 82). 

Man kan tänka sig att studiens motsvarighet till de fältanteckningar som Clandinin och Connelly 
(2007) talar om ovan, är de data23 som i den psykoterapeutiska praktiken ofta existerar i form av tyst 
kunskap, reflektioner som terapeuten gör mellan sessionerna men kanske inte alltid skriver ner. Att 
det varit brist på sådana data i föreliggande studie har förstås inneburit ett hinder för den transparens 
som Yardley (2017) talar om. Detta har föranlett följande reflektioner kring den tysta kunskapens data, 

                                                             
23 Med Hulls (1985) resonemang, "such reports become, themselves, a kind of ’data’" (s. 28). 
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reflektioner som antas kunna bidra till att läsaren något sånär kan bilda sig en uppfattning om 
trovärdigheten i de tolkningar och den analys som gjorts av resultatet.  

Rousmaniere (2019) beskriver hur den målmedvetna träning som hans bok presenterar har inspirerats 
av det sätt som musiker tränar på. Det handlar om ständig återkoppling och reflektion kring resultatet, 
från den minsta tidsenheten (bråkdelar av en sekund) till ett helt musikstycke eller en konsert (som 
kan vara timslång). I den psykoterapeutiska praktiken kan detta motsvaras av att fortlöpande 
uppmärksamma och reflektera över vad som sker, ögonblick för ögonblick, både på egen hand och 
tillsammans med klienten. Här har författarens bakgrund som musiker inspirerat det terapeutiska 
arbetet och resonemangen kring flera av de övningar Rousmaniere presenterar är välbekanta. Vidare 
reflekterar författaren i rollen som terapeut regelmässigt över stämningsläget under och efter en 
terapisession, i syfte att uppmärksamma vad som kan ha påverkat den egna närvaron. Det kan gälla 
allt från fysiska faktorer som hur sömnen varit, till subtila uttryck i det terapeutiska arbetet.  

Vi ska dock påminna om att Hull (1985) inleder med att konstatera att ”[c]onventional transcripts 
seem to foster just this kind of analysis by reducing the total interview situation to that part of its 
verbal channel which can be written” (s. 28). Föreliggande studie bygger uteslutande på data i from av 
skriven text. Det innebär att transparensen (Yardley, 2017) är grumlad i en specifik del av 
analysprocessen, i första hand den som handlade om att välja ut och kategorisera data. Detta 
hanterades genom att avsiktligt välja ut specifika ord, efter några tydliga kriterier.  

Upplevelse eller uppfattning 

Den instruktion som respondenterna fick var: ”Beskriv sedan med egna ord vad du upplever att 
terapeuten har förmedlat, som du tror kan ha varit avgörande för dig för att ett mötesögonblick ska ha 
kunnat äga rum.” Det tycks vid första anblicken uppenbart att det här är fråga om upplevelser, så är ju 
frågan formulerad.  Men vid närmare eftertanke är detta inte så självklart. Eftersom instruktionen 
även innehöll en uppmaning om att erinra sig ett mötesögonblick24 så är det i själva verket inte en 
upplevelse som efterfrågas utan minnet av en upplevelse. Detta är snubblande nära en uppfattning om 
en upplevelse. Ur metodologisk synvinkel kan detta säregna förhållande framstå som ett problem. Är 
det uppfattningar eller upplevelser som respondenterna har redovisat? Om det är uppfattningar så ska 
vi strängt taget använda en fenomenografisk ansats, och då är det distinkta kategorier vi söker 
(Larsson, 2011). Mot detta faktum kan vi ställa de data vi har för handen och se om de låter sig 
uppfattas som rapporter om upplevelser. Med andra ord; om vi anlägger ett heuristiskt perspektiv, är 
då föreliggande data rapporter om uppfattningar eller rapporter om upplevelser?  

Här argumenteras för att det är rimligt att övervägande uppfatta data som rapporter om upplevelser 
eftersom vi i föreliggande studie inte har riktat intresset mot vilka olika kategorier av uppfattningar 
som respondenternas svar kan tänkas låta sig indelas i, utan emot vad som var gemensamt i de svar 
som inkom. Återigen, det är den fenomenologiska studiens sökande efter en essens som utgör 
metodens (IPA) kärna.  

Forskningsetiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2017) konstaterar att kvaliteten på en studie som använder empiriskt material bör 
präglas av en systematisk och kritisk analys av noggrant insamlade data” (s. 25). Denna kritiska 
ambition har präglat föreliggande studie, vilket bör ha framgått om redovisningen av datainsamling, 
analys och slutsatser varit tillräckligt utförlig.  

                                                             
24 ”Erinra dig en terapisituation där ett mötesögonblick har inträffat.” 
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Samtliga respondenter underrättades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, 
utan att behöva ange något särskilt skäl. De underrättades också om att alla uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt. Varje respondents personuppgifter har ersatts med kodade initialer (alltså inte deras 
egna). Kodnyckeln förvaras på ett sätt som gör att endast författaren har tillgång till den. E-post har 
säkerhetsbrister, men deltagarna gavs möjlighet att lämna sina svar i krypterad form. I och med detta 
kan det konfidentialitetskrav som Helsingforsdeklarationen understryker, sägas vara uppfyllt 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

Det har inte funnits någon anledning att misstänka att respondenterna skulle ta skada av att delta i 
studien eller av studiens resultat. Inte heller förekommer det några känsliga personuppgifter i studien. 
Därför har inte etikprövningslagen varit aktuell att beakta.  

Resultat 

Forskningsfrågan var: Vad är det klienten upplever att terapeuten har förmedlat, som kan ha varit 
avgörande för klienten för att ett mötesögonblick ska ha kunnat äga rum? 

Resultatet och svaret på forskningsfrågan är: 

Psykoterapeuten har förmedlat ett genuint intresse för att, utan att värdera, låta den andre bo i sin 
uppmärksamhet, väl medveten om den sårbarhet detta innebär för dem båda. 

Nedan presenteras även de två ordmoln (se figur 1 nedan) vilka utgjorde ett steg i analysprocessen, ett 
delresultat om man så vill. De redovisas här eftersom de gav en första viktig vink om vilken riktning 
analysprocessen kunde tänkas ta.25  Ordmolnen ger på det sättet en bakgrund till och förhoppningsvis 
en djupare förståelse för resultatet, så som det presenterats ovan.  

 

                                                             
25 Som kontrast kan läsaren gärna jämföra ordmolnen med Bilaga 3, där orden presenteras i tabellform. 
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Figur 1 

Två ordmoln. Det första utgörs av ord ur gruppen vad, det andra 
utgörs av ord ur gruppen hur.  
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Analys 

I detta avsnitt återknyter vi till den övergripande frågeställningen; vad är det för skillnad som gör 
skillnad i psykoterapi? Resultatet relateras till aktuell teori, metateori och till ”beprövad erfarenhet”. 
Resultatet från en snarlik studie presenteras och sedan återknyter vi till de resonemang och teorier 
som presenterats tidigare i uppsatsen.  

En unik studie? 
Eftersom det inte gick att finna några exempel på tidigare forskning som ligger helt i linje med den 
studie som presenteras här, får vi i analysavsnittet nöja oss med att fundera över resultatet i relation 
till fältet mer i allmänhet. Den övergripande frågan om ”vad det är för skillnad som gör skillnad”, finns 
det desto fler exempel på. Några röster träder fram med särskild skärpa i ljuset av resultatet.  

Ett exempel på ”beprövad erfarenhet” 
En av dessa röster är Yalom26 (2001). Han träffar en före detta klient (Yalom kallar henne för ”Irene” i 
sin bok) på ett café i San Francisco. Yalom ber henne berätta vilka de allra viktigaste aspekterna i deras 
samarbete var, som hon ser det. Irene tar fasta på Yaloms engagemang, och han konstaterar att det 
inte bara handlade om att ”lyssna noga, eller ge henne tillfälle att leva ut sina känslor, eller att komma 
med tröst och stöd” (s. 194). ”Det betydde …” skriver Yalom ”… att jag måste försöka komma så nära 
henne som möjligt, att jag skulle fokusera på ’området mellan oss’ […] på situationen här och nu: det 
vill säga på relationen mellan henne och mig här (i just detta rum) och nu (i just detta ögonblick)” (s. 
194). Denna beskrivning har uppenbara likheter med det Stern (2005) kallar för det nuvarande 
ögonblicket. Det engagemang Yalom (2001) beskriver bör vi utan vidare kunna översätta till närvaro, 
så som denna kvalitet presenteras i föreliggande studie, men även kategorierna varande och samvaro 
är besläktade med Yaloms engagemang. Yalom påpekar vidare att poängen med att rikta sin 
uppmärksamhet mot det som sker här och nu, är att detta banar väg för ”en djup och bestående känsla 
av närhet” (s. 197).  

Brist på koncensus 
Whiston och Sexton (1993) påpekar att det inte råder någon konsensus när det gäller definitionen av 
den terapeutiska relationen, men att flertalet teoretiska perspektiv samt den litteratur som tar sin 
utgångspunkt i empiri framhåller betydelsen av relationen mellan terapeuten och klienten och ger stöd 
för antagandet att kvaliteten på den terapeutiska relationen är en nyckel till framgångsrik psykoterapi. 
Whiston och Sexton (1993) refererar till en metastudie av Orlinsky och Howard (1986) där 80% av de 
studier forskarparet gått igenom ger stöd för betydelsen av ömsesidig empati och bekräftelse. Det som 
tycks vara verksamt i psykoterapi är, skriver Whiston och Sexton (1993), att både terapeuten och 
klienten tar sina respektive roller på allvar, ömsesidig bekräftelse, empatisk förståelse och en personlig 
kontakt, samt en stark känsla av släktskap och respekt (s. 44). Mot bakgrund av resultatet i den studie 
som har presenterats här, där ”ett genuint intresse för att, utan att värdera, låta den andre bo i sin 
uppmärksamhet” står i centrum, får denna uppsats ses som en bekräftelse av Whiston och Sextons 
antagande. Whiston och Sexton refererar till bl.a. Orlinsky, varför det kan vara lämpligt att ägna 
honom några tankar.  

Metateori – The Generic Model of Psychotherapy (GMT) 
Orlinsky & Howard (Orlinsky, 2009) har utarbetat en forskningsinriktad metateori för psykoterapi The 
Generic Model of Psychotherapy (GMT), där meta i det här sammanhanget indikerar en taxonomi, i 
vilken GMT befinner sig en abstraktionsnivå över de teorier som förhåller sig direkt till den kliniska 
praktiken. Teorin utgör ett sammanhängande ramverk för att jämföra data från en mångfald studier 
inriktade på en rad olika aspekter av den terapeutiska processen. Orlinsky menar att teorierna om 
                                                             
26 Irvin D. Yalom är professor emeritus i psykiatri vid Stanford University i Kalifornien.  
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forskning inom psykoterapi och teorierna om den kliniska praktiken är så disparata att de inte går att 
jämföra med varandra, oaktat det faktum att de alla är teorier om psykoterapi. Det är här GMT 
kommer in som en metaforskningsteori inom psykoterapiområdet. GMT kan då tänkas fungera som en 
länk mellan olika teorier om den kliniska praktiken. Till att börja med gör GMT en distinktion mellan 
process och kontext, d.v.s. det som sker i terapirummet och det sammanhang i vilket detta skeende 
äger rum. När det gäller processen identifierar GMT sex breda kategorier.27 Av dessa är två kategorier 
särskilt intressanta för oss, i relation till resultatet i studien som presenterats här. Dessa är therapeutic 
bond och self-relatedness. I kategorin therapeutic bond beskrivs terapeuten och klienten som 
människor av kött och blod som relaterar till varandra och till processen, var och en på sitt sätt. 
Kommer de att ”dansa bra” tillsammans eller ”trampa varandra på tårna?” ([min översättning] 
Orlinsky, 2009, s. 326). Men therapeutic bond handlar också om ”den empatiska resonans som 
speglar deras expressiva intoning till varandra och det emotionella klimat som bestäms av den 
affektiva respons de ger varandra” ([min översättning] s. 326). Orlinsky menar själv att therapeutic 
bond intar en särställning i den terapeutiska processen bl.a. för att detta ”band” handlar om klientens 
tillit till terapeuten och därigenom påverkar klientens vilja att samarbeta. Tillit skapar förutsättningar 
för samarbete och då är ”chances […] good that the patient will “learn” something useful (using the 
term learn in its broadest sense)” (s. 330). Orlinsky beskriver hur detta “terapeutiska band” innehåller 
känslomässiga budskap som utan ord förmedlar något som är av avgörande betydelse för klientens 
självvärde. Det är terapeutens intresse, värme och engagerade deltagande som förmedlar till klienten 
att denne är intressant och värd att tycka om28. Therapeutic bond beskrivs inom GMT som den 
interpersonliga aspekten av processen.  

Den andra kategorin som intresserar oss – som GMT har identifierat som en av de variabler som 
forskare har intresserat sig för – är self-relatedness. Self-relatedness handlar om hur en person 
uppfattar och förhåller sig till sig själv, när personen interagerar med andra. Detta beskrivs inom GMT 
som den intrapersonliga aspekten och man talar om psykologisk öppenhet respektive psykologisk 
slutenhet (Orlinsky), en dikotomi som påminner om Eriksons (1954) grundläggande tillit respektive 
grundläggande misstro. I denna aspekt inbegrips self-esteem vilket närmast kan översättas till 
”självuppskattning” eller ”självvärde” vilka båda hänger samman med skam (se t.ex. Kjellqvist, 1993). 
Orlinsky påpekar att ”[p]atients who feel shamed, demeaned, or criticized by their therapists are likely 
to become defensive or withdraw from the bond” (s. 331). Det ger stöd för tanken att skam reglerar 
avståndet i kontakten.  

Tagna tillsammans inrymmer GMTs kategorier therapeutic bond och self-esteem de kategorier vi 
presenterade som ett led i analysen av data ovan. Dessa var: Intresse, Icke-värderande, Varande, 
Stödjande, Närvaro, Sårbarhet, Samvaro och Personlig. Det innebär, om vi tillämpar den metateori 
som GMT är, att studien som helhet kan betraktas som en studie inom domänen process specifikt 
inriktad mot aspekterna therapeutic bond och self-esteem.  

Resultat från en snarlik studie 
I avsnittet Tidigare forskning refererades till en studie av Montague (2012). Det kan vara intressant 
att jämföra vårt resultat, med Montagues reflektioner.  

                                                             
27 ”[T]herapeutic contract, therapeutic operations, therapeutic bond, participants’ self-relatedness, and in-session 
impacts. Later, after developments in therapy research, temporal process patterns was added as a sixth category” 
(Orlinsky, 2009, s. 322).   

28 ”The therapeutic bond nonverbally communicates emotional messages to the patient containing information 
highly relevant to the patient’s self-evaluation—so that the therapist’s interest, warmth, and committed 
involvement tacitly convey that the patient is someone who is interesting, likable, and worthwhile” (Orlinsky, 
2009, s. 330). 
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The participants all seemed to describe a transformational experience where they were able 
to recognize that a relational leap had been made from skillful conversation to genuine 
dialogue as the conversation took on a deeper level of meaning. This was typically achieved 
as people shared parts of themselves they did not reveal to everyone and, most importantly, 
this disclosure was met with acceptance. This acceptance was a sign of trust, and trust is 
what gives life to dialogic potential (Montague, 2012, s. 409).  

Även om Montagues studie inte inriktade sig specifikt mot mötesögonblicket tycks deltagarna i 
Montagues studie beskriva något som påminner om ett mötesögonblick när samtalet övergår från att 
vara en konversation till att vara en mer genuin dialog (Montague använder både Buber och Bakhtin 
som referenser). Det är också värt att notera att det är acceptans och tillit som träder fram som viktiga 
begrepp hos Montague.  

Tidigare presenterad teori och dess relation till … 
Föreliggande uppsats har kombinerat tankegods från ett antal olika discipliner; bland annat från 
sociologin (Israel, 1981; Mead, (1972[1934])), filosofin och neurofysiologogin (Metzinger, 2009). Detta 
har gjorts för att placera in den psykoterapeutiska praktiken och dess teoretiska ramar i ett större 
sammanhang. Människoblivandet knyts inte till någon särskild disciplin, även om pedagogiken särskilt 
intresserar sig för detta. Snarare gör det att vi kan betrakta pedagogiken som ett tvärvetenskapligt 
projekt. Psykoterapi, filosofi, socialpsykologi och sociologi är alla discipliner inom humaniora och rör 
olika aspekter av människan och hennes tillblivande. ”Tillblivelserna och lärandet förutsätter att 
subjektets konturer luckras upp och att flödena hänger sig till detta sökande efter det otänkta i okända 
territorier. Det gör att tillblivelserna bär på en kraftfullhet” skriver Johansson (2019, s. 278). 
Uppluckrandet har varit en av ambitionerna bakom den stundtals eklektiska introduktionen av nya 
ramar för tänkandet. Men det är detta som gör att arbetet passar in i den kategori av studier som 
Whiston och Sexton talar om vilka “broaden the definition of the therapeutic relationship and focus on 
the mutual interactive process between the client and counselor. These models may provide additional 
understanding of the active ingredients in the therapeutic relationship” (Whiston & Sexton, 1993, s. 
45).  

… resultatets relevans 
Vi kan därför argumentera för att den formulering av resultatet som presenterats i föreliggande studie 
är ett konkret exempel på en sådan ytterligare förståelse. Formuleringen springer ur en interpretativ 
fenomenologisk analys av insamlad data och om denna formulering är rimligt unik, har vi skäl att anta 
att resultatet bidrar med ny kunskap. I metodavsnittet redovisades att ett antal sökningar gjorts på 
internet (Google). Sökningar gjordes – utan framgång – på formuleringen som helhet, men också på 
ett par av dess bärande delar.29   

Ett unikt exempel på tyska 
I samband med oppositionen uppdagades dock en lydelse, snarlik den som presenteras som resultatet 
på föreliggande studie, på tyska. Opponenten (Kunert, personlig kommunikation, 1 juni 2020) hittade 
följande citat: “Du beurteilst nicht, sondern nimmst nur wahr mit einem Wohlwollen, das den anderen 
ruhen lässt in deiner Aufmerksamkeit.” Kunert översätter detta till “Du bedömer inte utan uppfattar 
bara med en välvillighet som får andra att vila i din uppmärksamhet.” Citatet, som har hittats via 
www.books.google.se tycks härröra från boken alles ist eins: Lehrbuch für Tantrameister und 
Menschen, die es werden wollen. Ur förhandsvisning av bokens inledning, så som den presenteras av 
Google, kan vi utläsa att boken handlar om ”tantra”. Författaren skriver: ”Vad är en Tantra Master? 

                                                             
29 Varken ”låta den andre bo i [sin/ens/min] uppmärksamhet” eller ”den sårbarhet [det/detta] innebär för dem 
båda” gav några träffar vid en sökning på Google (6 juni, 2020). Orden inom hakparentes har prövats i sitt 
sammanhang var för sig.  
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Det är en person som implementerar det tantriska livet i sitt liv”30 (översättning av Google Översätt). 
Boken står dock inte att finna på LIBRIS. Här tycks det dessutom inte vara fråga om psykoterapi, utan 
snarare någon modern version av buddistisk eller hinduistisk tantra.  

Eftersom tyska talas av långt fler personer än svenska, ger ovanstående, unika exempel stöd för tanken 
att föreliggande studie presenterar ett resultat som bidrar till ytterligare förståelse. Och det är till 
syvende och sist ett sådant bidrag till ytterligare förståelse av ”vad det är för skillnad som gör skillnad i 
psykoterapi” som detta arbete syftar till.  

Diskussion 

I denna avslutande del presenteras först en överblick över arbetet som helhet. Därefter tar vi upp 
tråden från analysen av resultatet ovan, men nu med en lite mer diskuterande och spekulativ 
inställning. Därefter skrivs resultatet in i ett större sammanhang och några kompletterande tankar om 
pedagogik presenteras.  

I inledningen ställde vi frågan; ”Vad är det som gör livet värt att leva?”. Vi blir svaret skyldiga men har 
utgått ifrån att det är relationer som gör livet meningsfullt. Det handlar inte om relationer i allmänhet, 
utan om relationer med människor som vi älskar och litar på, med de som är ”our emotional kin” som 
Panksepp och Biven skriver (2012, s. 194). Stern (2005) försöker ringa in vad det är som gör att en 
sådan relation, där det finns tillit och välvilja, kan uppstå och han presenterar mötesögonblicket som 
en händelse där de som möts, utvidgar sitt relationella fält. Det vi mer specifikt har intresserat oss för 
är vad det är klienten upplever att terapeuten har förmedlat som kan ha möjliggjort ett sådant 
mötesögonblick. Efter att ha analyserat svaret från nio tidigare studenter vid Gestalt Akademin i 
Skandinaven presenterades svaret i form av ett konstaterande: Psykoterapeuten har förmedlat ett 
genuint intresse för att, utan att värdera, låta den andre bo i sin uppmärksamhet, väl medveten om 
den sårbarhet detta innebär för dem båda. 

Relationens transpersonella karaktär  

Mötesögonblicket som ett emergent fenomen 

Flera studier framhåller betydelsen av den terapeutiska relationen; den ömsesidiga respekten, empatin 
och det emotionella bandet mellan terapeuten och klienten (Whiston & Sexton, 1993). Det är denna 
ömsesidighet som BCPSG (2010) har som utgångspunkt när de tar ett steg tillbaka och betraktar 
klienten-terapeuten som ett par, en dyad. För att förstå och beskriva den nya situation som uppstår då 
det inte är den enes relation till den andre som är föremål för intresse, utan systemet som helhet har 
BCPSG använt sig av dynamisk systemteori. I synnerhet är det principen om självorganisering man 
lutar sig mot. En bestämd klass av fenomen som uppträder i dyaden, som en direkt konsekvens av de 
självorganiserande principerna, sägs vara emergenta. Mötesögonblicket är ett sådant. Ett 
mötesögonblick föregås av ett nuvarande ögonblick (Stern 2005) som enligt BCPSG (2010) är en 
signal om att ett emergent fenomen i det komplexa dynamiska systemet kan stå inför dörren. 
Terminologin är här väsentligt annorlunda än den som används inom de mer traditionella 
psykoterapeutiska skolbildningarna. Det är inom ramen för denna nya terminologi som resultatet i 
studien har sin egentliga förståelsegrund, eftersom det är mot bakgrund av denna som 
forskningsfrågan ursprungligen ställdes. I själva verket tar forskningsfrågan i denna studie ett steg 
tillbaka mot det mer traditionella perspektivet eftersom den fråga som ställdes riktas mot vad 
terapeuten har förmedlat, som har gjort skillnad. Det tycks peka mot en dualitet med avseende på 
                                                             
30 ”Was ist ein Tantrameister? Das ist ein Mensch, der die tantrishe Lebensweise konkrete in seinem Leben 
umsetzt. Daraus kann je nach persönlicher Bestimmung die Aufgabe erwachsen, anderen Tantra nahezubringen 
durch Gruppenangebote (hämtat genom en sökning på http://books.google.se). 
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terapeut-klientrelationen snarare än en dialektik. Men frågan forskningsfrågan är försåtlig härvidlag. 
Den inrymmer en dimension av komplexitet som kanske inte är uppenbar vid första anblicken. Den 
uppgift som respondenten har fått går tillbaka på respondenten själv, det är ju respondentens 
upplevelse som står i centrum. Vi kan illustrera den formella strukturen i forskningsfrågan med hjälp 
av den tidigare presenterade notationen. Instruktionen till respondenterna utgjordes av två 
uppmaningar: Erinra dig en terapisituation där ett mötesögonblick har inträffat. Beskriv sedan med 
egna ord vad du upplever att terapeuten har förmedlat, som du tror kan ha varit avgörande för dig för 
att ett mötesögonblick ska ha kunnat äga rum.  [låt ’r’ vara respondenten, låt ’f’ vara 
forskaren/författaren] 

r !f ! r ! (f!"r) 

Uttytt innebär detta att; respondenten ’r’ redovisar en upplevelse av vad forskaren ’f’ har förmedlat till 
respondenten ’r’ som har gjort skillnad så att mötesögonblicket (f!"r) ska ha kunnat uppstå. I själva 
verket bör hela uttrycket stå inom parentes eftersom den första instruktionen talar om en erinran. 
Således att: r ! (r !f ! r ! (f!"r)) 

Resultatet i relation till DST och självorganiserande komplexa system 
Är det möjligt att förstå resultatet i den föreliggande studien mot bakgrund av att mötesögonblicket är 
ett emergent fenomen i ett komplext dynamiskt system? Kanske inte. Kanske är forskningsfrågan för 
reduktionistiskt ställd, eftersom den trots allt frågar efter vad den ene (terapeuten) har gjort, som har 
gjort skillnad för den andre (klienten). Eller så är det möjligt att resultatet faktiskt innehåller värdefull 
information i det här perspektivet, mot bakgrund av att forskningsfrågan, åtminstone delvis, 
inrymmer komplexiteten. Vi kan anta att tillit och misstro (Erikson, 1945) är avgörande fenomen, 
fenomen som skapar bättre respektive sämre förutsättningar för att ett mötesögonblick ska framträda 
ur det nuvarande ögonblicket. Vi har antagit, och fått visst stöd för, att skam är en affekt som reglerar 
avståndet i kontakten, och därmed även sannolikheten för att ett mötesögonblick ska uppstå.   

I avsnittet Gott och ont som motsatta tendenser i en dialektisk process gjordes ett försök att lämna 
reduktionismens och den enskilda individens domän för att istället beskriva gott och ont som 
emergenta fenomen i en intersubjektiv dialektik. Det framstod kanske som en intellektuell övning, 
men är det inte uppenbart hur till synes godtyckligt och slumpartat en del konflikter uppstår som från 
ingenstans och andra konflikter löser sig nästan magiskt och utan ansträngning? Hur gör man för att 
bli sams? Någon måste ta första steget, men det får inte vara för att liksom manipulera fram en 
lösning. Den psykoterapeutiska praktiken är fylld av sådana turbulenser; de må vara små men de är 
ständigt närvarande (författarens egna erfarenheter). Denna utvikning tycks blottlägga en brist i själva 
språket, som om vi saknar uttrycksformer för sådant som går bortom oss själva som subjekt och 
individer. Går det att se en dyad ”inifrån”, när man själv utgör den ena halvan av dyaden? Även BCPSG 
(2010) noterar denna brist. ”A new language is needed to open up and explore these complex elements 
of the exchange” (s. 135).  

Transitiv afasi? 
Övergången från en systemnivå till en annan medför troligen en språklig transformation, precis som 
fysikens språkdräkt upplöses och transformeras när dess atomer förenar sig och blir till en helt ny 
disciplin; kemin, som har en ny och annorlunda vokabulär. Eller när den organiska kemins 
komplexitet blir så stor att vi börjar tala om celler och vävnader, och om liv. Koncentriska cirklar av 
gradvis ökande komplexitet där varje ny (meta)stabil nivå kännetecknas av ett helt nytt språk. Kanske 
är det inför en sådan situation vi står när vi försöker sluta betrakta det psykoterapeutiska rummet som 
ett rum där den ene behandlar och den andra får behandling, och övergår till att tala om ett 
självreglerande system som har sina alldeles egna regler och uppvisar emergenta fenomen, fenomen 
som kanske inte är så lätta att begripa på individnivå. Kanske behöver vi ett språk och ord som hjälper 
oss att förstå de koncentriska cirklarnas relationer med varandra, så att vi lättare kan tänka kring hur 
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det skulle var att både se en dyad utifrån och samtidigt vara en del av den.31 Vi kunde till exempel, om 
vi betraktar gott som ett emergent fenomen även betrakta kärlek som ett emergent fenomen. Det 
kunde i vårt nya, dialektiska perspektiv i så fall handla en ambition att uppfatta omvärlden som god. I 
ljuset av en sådan förståelse kunde det vara relevant för klienten och terapeuten att ställa sig frågan; 
älskar vi varandra? Kanske är detta vad forskningsfrågans svar djupast sett handlar om.  

Resonemanget för tankarna tillbaka till Yalom (2001) som funderar över hur man drar ”gränsen 
mellan förtrolig närhet och förförelsekonster” (s. 198), och om det fanns en risk att klienten skulle bli 
för beroende av honom, om han band henne till sig för gott. Kan det vara så att Yaloms oro – för han 
talar om detta som en oro – i själva verket är ett uttryck för ett kategorimisstag, att han så att säga 
”äter upp matsedeln istället för maten”32, att han inte klarar av att skilja mellan elementen och dess 
klass, att han inte ser att det är skillnad på kärlek och kärlek?  

Pedagogiken, psykoterapin och samhället 

Vi konstaterade även på ett tidigt stadium att människoblivandet och de terapeutiska frågorna är 
intrinsikalt pedagogiska och att detta blir uppenbart när vi betänker att det faktiskt finns utbildningar i 
psykoterapi. Men precis som Lerède (1986) skriver om Lazanovs suggestopedi, att denna är ”en terapi 
som intresserar hela personligheten” (s. 36) så är psykoterapi i någon mån också pedagogik. Marton et 
al. (1986) skriver i samma anda: ”I dess fulla bemärkelse innebär därför inlärningen en förändring i de 
studerandes uppfattningar av någon aspekt av verkligheten. Det är en aktivitet ’genom vilken 
omgivningen – eller människan själv – framstår med en högre grad av meningsfullhet än förut’” (s. 
260-261).  

Det emancipatoriska uppdaget 
Risken för instrumentalism har lyfts fram, något som även Liedman (1983) påpekar, ”[d]et finns 
sålunda en typ av vetenskap som syftar till att utveckla verktyg eller instrument med vars hjälp man 
kan behärska någon del av verkligheten” (s. 119) men Habermas menar, skriver Liedman vidare, att 
det är … 

… andra kunskapsintressen som bör prägla humaniora och samhällsvetenskaper. Ett intresse 
går ut på att förstå människor och mänskliga produkter. Det är det hermeneutiska 
kunskapsintresset och det bör prägla humanistiska discipliner. Samhällsvetenskaperna bör 
gå ännu ett steg vidare, de bör vara emancipatoriska, dvs de bör tjäna människornas 
frigörelse (Liedman, 1983, s. 119). 

Denna emancipatoriska ambition har vi sett hos gestaltterapin men den kan också förutsättas vara en 
del av det terapeutiska fältet som helhet. Åtminstone kan vi mot bakgrund av det grunddrag hos 
människan som Winnicott (1989) talar om, mot bakgrund av att det är kreativiteten och den skapande 
förmågan som ger mening i livet, argumentera för att psykoterapin borde ha en emancipatorisk 
ambition.  

Vi kan gå ännu längre och ta stöd hos Bateson (1972) som i sin utredning av medvetandet upptäcker 
att ”a very strange and surprising identity emerges: the unit of evolutionary survival turns out to be 
identical with the unit of mind” ([originalets kursivering], s. 483).  

                                                             
31 Koestler (1989) har föreslagit begreppet holon för att hantera det faktum att varje fenomen kan uppfattas som 
en självständig helhet och en beroende del samtidigt.  

32 ”Ett annat exempel som Bateson ofta använder är att endast en schizofren person skulle äta upp matsedeln 
istället för maten (och, kan vi tillägga, klaga över att den smakade illa)” (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1978).  
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Det finns alltså skäl att lyfta blicken från den terapeutiska relationen och se ut över världen i all sin 
sorgliga skönhet33. Med insikten om relationens avgörande betydelse kan vi då få syn på mönster som 
vi kanske missar om vi håller oss med en förment rationell syn. Hur framstår världens relationella väv 
om vi tillåter oss att se den utifrån det förhållningssätt som studien i denna uppsats menar kan vara 
avgörande för att mötesögonblick ska kunna uppstå? Hur ser världen ut om vi ger den vårt genuina 
intresse och, utan att värdera, låter den bo i vår uppmärksamhet, väl medvetna om den sårbarhet 
detta innebär? Om Bateson (1972) har rätt och om vi är eniga med Mead (1976) om att vi formar 
varandras medvetande, kan det då verkligen vara så att detta förhållningssätt hänger samman med vår 
evolutionära överlevnad?  

Tillblivelsens pedagogik  
Johansson (2015) beskriver rhizomet som ett begrepp som bör vara tillämpligt i pedagogiska 
sammanhang (s. 53). Hon menar att begreppet hänger samman med möjligheten till ständigt lärande. 
Johansson beskriver rhizomet som något som rör sig åt alla håll samtidigt och kännetecknas av 
osäkerhet. Det påminner om hur Stern (2005) beskriver nuögonblicket. Stern talar om ”en process 
som är oförutsägbar, löslig, dynamisk och gemensamt skapad – en idealisk miljö för uppdykandet av 
framväxande gestalter” (s. 224). Deleuze och Guattari (2004) uttrycker detta som att ”rhizomet 
ständigt etablerar nya kontakter mellan semiotiska kedjor” ([min översättning] s. 8), det finns inget 
talar-lyssnarideal menar de. Johansson tar detta resonemang ett steg vidare och talar om 
”utbildningens möjligt rhizomatiska aspekter” (s. 54). Det handlar här om dimensioner i utbildningen, 
eller aspekter av denna som inte riktigt får plats i utbildningens styrdokument.  

I sammankopplingarna mellan dessa resonemang, Deleuzes och Guattaris filosofi i allmänhet 
och den rhizomatiska figuren i synnerlighet skapas utrymme att betrakta lärandet inte som 
process med ett uttalat syfte, utan som en aktivitet av oriktade rörelser. Det är detta oriktade 
lärande som tillblivelsens pedagogik utgörs av och samtidigt syftar till att skapa utrymme för 
(Johansson, 2015, s. 278).  

“Att rikta fokus bort från subjektet och mot tillblivelsen innebär att utbildningens och pedagogikens 
uppgift inte kan vara att locka ut några inneboende förmågor” skriver Johansson vidare (s. 77). Björk 
och Uljens (2009) skiljer mellan frihetsberövande och frihetsutvecklande pedagogik och har så att 
säga en fot kvar i en mer instrumentell hållning. När Björk och Uljens skriver att självreflexiviteten i 
det pedagogiska tänkandet tvingar Jaget att ”reflektera sin Jaghet och fråga efter dess annanhet ur den 
Andras perspektiv” (s. 7) så är de kvar på den individuella nivån, även om de är tydliga med att detta 
förebådar och inbegriper ett dialogiskt och intersubjektivt perspektiv. Det Johansson (2015) gör är 
med hjälp av Deleuze och Guattari (2004) ställa det pedagogiska projektet på huvudet. Johanssons 
(2015) och Björk och Uljens (2009) ambitioner är besläktade, men de tar sig an frågan från var sin 
horisont. Vi befinner oss i denna uppsats kanske på en plats mitt emellan dessa horosonter.  

Johansson (2015) tankar är utmanande men passar väl in i diskussionen ovan, den diskussion som 
uppstod i skärningspunkten mellan den målinriktade pedagogiken och psykoterapins betoning på 
varandet och det oriktade utforskandet. Avsikten har dock inte varit att ställa dessa perspektiv emot 
varandra, utan att visa hur de speglar sig i varandra. Det bör vara uppenbart att de flesta som söker sig 
till psykoterapi av någon form, gör detta för att få hjälp av något slag. Man har ett mål och en avsikt. 
Lika uppenbart bör det vara att varje pedagogisk insats behöver starta utifrån de förutsättningar som 
faktiskt finns, det som är ”här och nu”. Om man vill ta sig till en plats så behöver man ta ut en riktning, 
och det kan man helt enkelt inte göra utan att ta reda på var man befinner sig.  

                                                             
33  ”It’s a sad and beautiful world.” Roberto Benignis rollfigur ”Roberto” i filmen Down by law av Jim Jarmusch 
från 1986.  
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Ytterligare några ord om trovärdigheten i studien.  
Man kan anta att trovärdigheten påverkas av att författaren och respondenterna alla är skolade i 
samma tradition, där det existentiella mötet står i centrum. Även om detta kan ha fört det positiva med 
sig att de tillfrågade har haft ett intresse av att delta, så är riskerna med ett sådant upplägg uppenbara. 
Om frågeställaren och respondenterna tillhör samma diskursiva fält och kan respondenterna förväntas 
svara på ett sätt som de tror är ”rätt”.  

Den bias som rör respondenternas föreställning om författarens önskade svar kan problematiseras på 
följande sätt. Låt oss anta att respondenterna vill svara på ett sätt som forskaren blir nöjd. Då har vi 
följande situation: [låt ’r’ vara respondenten, låt ’f’ vara forskaren/författaren] 

rn ! (f ! (rn ! f))    ≠    rn+1 ! (f ! (rn+1 ! f))    ≠    f ! (rn ! f) 

Den föreställning den ene respondenten har om författarens önskan att respondenten ska berätta för 
författaren, är inte densamma som den andre respondentens föreställning, som inte är densamma som 
författarens föreställning eller önskan. Även om respondenten friserar sitt svar så kommer detta att 
ske utifrån respondentens föreställning om författarens önskan, inte utifrån författarens faktiska 
önskan (de kan i och för sig sammanfalla). Återigen:   r ! (f ! (r ! f)   ≠   f ! (r ! f), vilket ger 
studien ett visst mått av trovärdighet. Vi får faktiskt veta något om respondentens upplevelse, 
åtminstone i någon intra-intersubjektiv mening.  

Grundad teori  

En hastig genomläsning av Glaser och Strauss (2006[1967]) verk The discovery of grounded theory: 
strategies for qualitative research visar att grundad teori (GT) hade kunnat vara, och är, ett alternativ 
till att tolka de data som erhållits i studien. Ett vidare analysarbete hade kunnat avslöja fler teman 
vilka kunde tänkas ligga till grund för utformandet av nya begrepp. ”In discovering theory,” skriver 
författarna “one generates conceptual categories or their properties from evidence; then the evidence 
from which the category emerged is used to illustrate the concept”  (s. 23). Denna idé presenterades av 
min kollega Bo Norvell, någon vecka innan slutdatum för inlämnandet av denna uppsats. Den förblev 
en idé eftersom det var så kort tid kvar. Skälet till att data hade lämpat sig för GT är bland annat att GT 
inte förutsätter ett slumpmässigt urval för att data ska kunna användas. ”Forskarens uppgift är inte att 
framställa en perfekt beskrivning av området utan att utveckla en teori som täcker in det mesta av det 
relevanta beteendet” ([min översättning] s. 30).  Ett frö till några nya begrepp finns kanske bland de 
kategorier som togs fram på vägen. Vilket för oss osökt över till en annan teori eller modell som hade 
varit värdefull att ta i beaktande.  

Neurolingvistisk programmering – NLP 
Bandler och Grinder gjorde på 1960-talet en förutsättningslös och pragmatisk undersökning av vad det 
var några framgångsrika terapeuter gjorde för att ”uppnå de dramatiska och snabba resultat de var 
kända för” (Metze & Nystrup, 1986, s. 56). Resultatet av deras forskning blev NLP. De var inte ute efter 
att ta reda på vad som var ”sant” utan bara av att ta fram en modell som gav resultat. Det som särskilt 
stämmer till eftertanke i relation till föreliggande studie är deras tankar om matchning av 
representationssystem. I korthet går det ut på att människor tycks föredra ett visst 
representationssystem. Det handlar om våra sinnen och hur vi möter omvärlden. Metze och Nystrup 
räknar upp följande representationssystem: visuella, auditiva, kinestetiska, 
olfaktoriska(lukt)/gustatoriska(smak) och ospecifika. I ett första skede av databearbetningen i 
föreliggande studie trädde två grupper av ord fram; vad respektive hur. Analysen gick sedan vidare, i 
huvudsak utifrån vad-orden. Det intressanta i relation till NLP är att det i ett skede gick att skönja ett 
mönster i gruppen hur-ord. De tycktes gruppera sig i mindre subgrupper. Man kunde skönja att dessa 
subgrupper utgjordes av specifika sinnesmodaliteter, och att ett visst referenssystem var knutet till en 
viss respondent. Här öppnar sig förstås en lång rad möjligheter som vi inte har utrymme eller skäl att 
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fördjupa oss i, annat än att vi kan konstatera att mer kunde ha gjorts med de data som fanns för 
handen.  

En annan viktig synpunkt när det gäller NLP är att en av dem som Bandler och Grinder (1975) 
inspirerats av och studerat närmare var Fritz Perls. Eftersom Perls är en nyckelfigur inom 
gestaltterapin hade det möjligen varit värdefullt att titta närmare på NLP. Lite anekdotiskt kan vi 
illustrera forskarparets förtjusning med ett citat från inledningen i deras bok:  

Perls had enormously powerful personal presence, independence of spirit, willingness to risk 
going wherever his intuitive feelings took him, and a profound capacity to be intimately in 
touch with anyone who was open to working with him.... It is not unusual to find yourself in 
tears, or exhausted, or joyful, after watching another being guided through such an 
experience. So brilliant was his intuition and so powerful were his techniques that sometimes 
it took Perls only minutes to reach the person on the hot seat (Sheldon Kopp citerad i 
Bandler & Grinder, 1975, s. 5).  

Vidare forskning  

Det tycks som sagt råda brist på fenomenologiska studier av själva mötesögonblicket. Förutom det 
uppenbara, att samla in en större mängd data i form av rapporter om mötesögonblick i 
terapisituationen, kan man tänka sig studier som fördjupar sig i själva mötesögonblicket. Till exempel 
kan vi tänka oss mycket korta sessioner, på bara några minuter, där klienten och terapeuten möts 
samtidigt som de filmar sitt möte. Att efteråt kunna samtala om mötet och ha det inspelade materialet 
som stöd för sina reflektioner borde kunna ge en djupare insikt i vad det är som sker. Nu när tekniken 
är så lättillgänglig eftersom var och var annan person har en filmkamera i sin telefon, bör vara detta 
tekniskt sett vara en smal sak att genomföra. Eftersom mötesögonblicket och det samspel som leder 
fram till mötesögonblicket kännetecknas av ett utbyte mellan terapeut och klient som till stor del sker 
på det implicita, knappt medvetna planet kan en filminspelning göra det möjligt att i detalj få syn på 
hur ny implicit, intersubjektiv förståelse av relationen skapas. Rousmaniere (2019) föreslår flera 
övningar av den här typen, där kameran i huvusak riktas mot klienten. Men varför inte låta terapeuten 
själv vara med?.   

Mikrouttryckens organisering 
En utgångspunkt som bara delvis har tydliggjorts i denna uppsats, men som ligger bakom den 
preciserande problemställningen, är att ”mikrouttryck” (hastiga minspel, kroppshållning, andning och 
så vidare) är en del av det som kallats ”implicit relational knowing”. Det tycks vara så att klientens och 
terapeutens matchning av dessa mikrouttryck förebådar mötesögonblicket. Det bör vara uppenbart att 
det inte är möjligt att lära ut specifika matchningar (av typen; lägg huvudet tre grader på snedden, 
andas in 12 cl luft och andas ut under 8 sekunder) utan att dessa mikrouttryck och den matchning som 
sker mellan terapeuten och klienten måste ske mot bakgrund av helt andra principer (än medveten 
instrumentell manipulation på detaljnivå). Vi kan tänka oss att dessa mikrouttryck istället organiseras 
av det mer övergripande förhållningssätt som terapeuten har. Mikrouttrycken kan då ses som sätt att 
förmedla detta förhållningssätt.34 Att hålla ögonkontakt och avvakta i tystnad, med ett enkelt ”mmm”, 
kan till exempel signalera ”jag är närvarande, är beredd att ge dig tid och har tålamod att vänta på det 
du behöver och vill berätta”. Om de organiserande principerna har denna funktion, så bör de också 
vara möjliga för klienten att uppfatta. Det kunde vara intressant att närmare studera relationen mellan 
terapeutens vad och terapeutens hur (så som dessa kategorier presenterats i avsnittet Metod). Särskilt 

                                                             
34 Detta förhållningssätt kan i sin tur tänkas spegla djupare liggande värderingar hos terapeuten. Vi kunde även 
tala om ”attityd” eller ”inställning”. Lamm et al. (2007) citerad hos Rousmaniere (2019): ”’vårt inre känslomässiga 
tillstånd – som genereras genom automatiska speglingsprocesser – kan bli vår intuitiva ’teori’ om en annan 
persons inre sinnestillstånd’” (s. 197).  
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kunde det vara intressant att undersöka om terapeutens hur återspeglar något av terapeutens vad. Det 
kunde också vara intressant att undersöka om dessa hur varierar mellan olika klienter, men syftar till 
samma vad.  

Hur skapas känslor? 

Slutligen måste vi ägna några rader åt Barrett (2018) som vänt upp och ner på vår förståelse av känslor 
och vad hennes upptäckter kan innebära för fältet i allmänhet och för denna studie i synnerhet. Barrett 
menar att den affektteori (och här ingår skam) som framstått som en naturlag vilar på lösan grund. 
Flera av de affekter som vi till vardags kallar känslor, till exempel rädsla, glädje och förvåning, är i 
långt större utsträckning än vi tidigare har trott socialt konstruerade. De vilar inte alls vilar på den 
fasta biologiska grund som vi har trott att de gör. Det är inte helt klart vad denna nya upptäckt medför 
för en studie som denna, för mötesögonblicket, eller för det psykoterapeutiska fältet som helhet. 
Kanske kan Barretts upptäckt väcka nytt liv i Eriksons (1954) tankar om ”grundläggande tillit” och 
”grundläggande misstro”? Men i grunden är det nog så, som det står i Eddan, att ”man är mans 
gamman”.  
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Appendix 

Bilaga 1  

 

Hej [namn]!  

Hoppas att allt är gott och väl. 

Jag skriver till dig med anledning av att jag gör en studie inom ramen för en magisteruppsats.  

Det övergripande syftet med studien är att bidra till en djupare förståelse för vad det är som gör 
skillnad, som bidrar till förändring, i psykoterapi. Mer specifikt handlar det om vad klienter uppfattar 
som värdefulla kvaliteter hos en terapeut för att ett mötesögonblick ska uppstå. 

Begreppet ’mötesögonblick’ är hämtat från Daniel Stern och forskargruppen The Boston Change 
Process Study Group. Stern skriver såhär om mötesögonblicket i Ögonblicket psykologi (2005): 

”Det är ett ögonblick som implicit organiserar om det intersubjektiva fältet så att det blir mer 
sammanhängande och båda parter känner att relationen vidgas …” och ”… är den kärnhändelse som 
dramatiskt kan förändra en relation eller förloppet i en terapi …” (s. 224). 

Alla svar i studien kommer att anonymiseras och enstaka citat används på ett sådant sätt att 
anonymiteten säkerställs. Även om du tackar ja till att delta, kan du när som helst bestämma dig för att 
hoppa av, utan att ange något särskilt skäl. 

Om du är intresserad av att delta svarar du bara på detta mejl.  

Studien ska klar i slutet av maj, så jag är tacksam för snar respons, om du vill delta alltså.  

Varma hälsningar, Amit  

P.S. Undrar du något kan du självklart kontakta mig via epost eller slå en signal på tel. 070 9726162. 



 

 

Bilaga 2 

 

Tack	  för	  att	  du	  vill	  delta	  i	  studien,	  det	  är	  värdefullt.	   

Alla	  svar	  behandlas	  konfidentiellt.	  Enstaka	  citat	  används	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  inte	  går	  att	  
härleda	  till	  dig.	  Även	  om	  du	  tackar	  ja	  till	  att	  delta,	  kan	  du	  när	  som	  helst	  bestämma	  dig	  för	  att	  
hoppa	  av,	  utan	  att	  ange	  något	  skäl	  för	  detta.	   

Nedan	  får	  du	  en	  mer	  detaljerad	  beskrivning	  av	  mötesögonblicket.	  Därefter	  följer	  en	  kort	  
instruktion.	  Fundera	  gärna	  en	  stund	  innan	  du	  svarar.	  Om	  svar	  anhålles	  senast	  den	  16	  maj.	   

The	  Boston	  Change	  Process	  Study	  Group	  (BCPSG)	  talar	  om	  moments	  of	  meeting	  –	  mötesögonblick.	  
De	  skriver:	  ”Särskilt	  betydelsefullt	  är	  ‘mötesögonblicket’,	  i	  vilket	  de	  båda	  parterna	  interagerar	  på	  
ett	  sätt	  som	  skapar	  en	  ny	  implicit,	  intersubjektiv	  förståelse	  av	  sin	  relation	  och	  tillåter	  ett	  ’nytt-‐
sätt-‐att-‐vara-‐med-‐den-‐andre’”1	  (BCPSG,	  1998,	  s.	  300).	  Det	  är	  ögonblick	  av	  intersubjektiv	  kontakt	  
som	  utgör	  ”en	  avgörande	  del	  i	  förändringsprocessen”2(BCPSG	  ,	  2010,	  s.	  31).	  Ett	  mötesögonblick	  
är	  ofta	  kort,	  mellan	  1	  och	  10	  sekunder.	  Stern	  (2005)	  beskriver	  mötesögonblicket	  såhär:	  ”Det	  är	  
ett	  ögonblick	  som	  implicit	  organiserar	  om	  det	  intersubjektiva	  fältet	  så	  att	  det	  blir	  mer	  
sammanhängande	  och	  båda	  parter	  känner	  att	  relationen	  vidgas,	  vilket	  möjliggör	  för	  dem	  att	  
implicit	  eller	  explicit	  utforska	  nya	  områden	  tillsammans.	  Mötesögonblicket	  behöver	  inte	  
verbaliseras	  för	  att	  åstadkomma	  förändring.	  Ett	  nuögonblick	  följt	  av	  ett	  mötesögonblick	  är	  den	  
kärnhändelse	  som	  dramatiskt	  kan	  förändra	  en	  relation	  eller	  förloppet	  i	  en	  terapi”	  (s.	  224).	  ”Tänk	  
till	  exempel	  på	  terapeuten	  som	  reagerade	  med	  att	  säga	  ”hej”	  när	  hennes	  patient	  satte	  sig	  upp	  för	  
att	  titta	  på	  henne”	  (Stern,	  a.a.,	  s.	  198).	   

Erinra	  dig	  en	  terapisituation	  där	  ett	  mötesögonblick	  har	  inträffat.	  Beskriv	  sedan	  med	  egna	  
ord	  vad	  du	  upplever	  att	  terapeuten	  har	  förmedlat,	  som	  du	  tror	  kan	  ha	  varit	  avgörande	  för	  
dig	  för	  att	  ett	  mötesögonblick	  ska	  ha	  kunnat	  äga	  rum.	  Var	  så	  utförlig	  du	  förmår.	   

Mejla	  dina	  reflektioner	  till	  info@amitsen.net	   

Alternativt	  kan	  du	  använda	  tjänsten	  https://www.safemess.com/sv/	  SafeMess	  krypterar	  svaret	  
och	  förutsätter	  att	  du	  skickar	  det	  krypterade	  meddelandet	  i	  ett	  mejl	  (samma	  adress	  som	  ovan)	  
samt	  att	  du	  skickar	  lösenordet	  i	  ett	  separat	  mejl	  eller	  sms.	   

Det	  är	  möjligt	  att	  jag	  kontaktar	  dig	  med	  någon	  uppföljande	  fråga	  via	  mejl	  eller	  telefon.	  Varma	  
hälsningar,	  Amit	  P.S.	  Vill	  du	  ta	  del	  av	  resultatet?	  Meddela	  mig,	  så	  skickar	  jag	  dig	  uppsatsen	  när	  
den	  är	  klar.	   

Referenser:	  Boston	  Change	  Process	  Study	  Group.	  (2010).	  Change	  in	  psychotherapy:	  a	  unifying	  
paradigm.	  (1st	  ed.)	  New	  York:	  W.W.	  Norton	  &	  Co.	  Stern,	  D.N.	  (2005).	  Ögonblickets	  psykologi:	  om	  
tid	  och	  förändring	  i	  psykoterapi	  och	  vardagsliv.	  Natur	  &	  Kultur	  Akademisk.	  	  

	  

1I	  original:	  ”Of	  particular	  importance	  is	  the	  ’moment	  of	  meeting,’	  in	  which	  the	  participants	  interact	  in	  a	  way	  that	  
creates	  a	  new	  implicit,	  intersubjective	  understanding	  of	  their	  relationship	  and	  permits	  a	  new	  ’way-‐of-‐being-‐with-‐the-‐
other.’”	  2	  I	  original:	  ”a	  pivotal	  part	  of	  the	  change	  process”	  	  

	  



 

 

Bilaga 3	  

 VAD  HUR  

1 kroppsspråk nyfikna 

2 andetag intressant 

3 tystnad  bara är 

4 andetag nyfikna 

5 blicken ärlig 

6 tystnaden skörheten 

7 andetag rädsla ? 

8 blicken trygg 

9 mötet med b närvaro 

10 blickar stödjande 

11 tyst närvaro 

12 säger stödjande 

13 tyst stilla 

14 uppmaning lugnt 

15 frågade tillåtande 

16 tåren icke-värderande 

17 pekade icke-dömande 

18 satt gav plats 

19 tittade bara vara 

20 väntade lugnt 

21 tåren tryggt 

22 sa mjuk 

23 blick lyhördheten 

24 ögonkontakt omtanken 

25 känslor närvaro 

26 rädsla  viktigt  



 

 

27 kunskap icke-ensamhet 

28 ord på riktigt 

29 tydliggöra varsamhet 

30 tårfyllda tidlöshet 

31 sagt tillåtelse 

32 sa icke-dömande 

33 påståenden tillgänglighet 

34 samtal mod 

35 ritade trygghet 

36 fångade sårbarhet 

37 ögonkontakt berörd 

38 kroppsrörelser närvarande 

39 blicken gemensamt 

40 säger påverkad(e) 

41 orden berörd 

42 ögonkontakt tillit 

43 svarar menade 

44  närvaro 

45  empati 

46  förstod 

47  närvaro 

48  egen trygghet 

49  fokus 

50  inställda 

51  fokuset 

52  närvaron 

53  mjuka 

54  egna tryggheten  



 

 

55  fokus 

56  allt är tillåtet 

57  obeveklig 

58  närvaro 

59  inte kan bli fel 

60  tillgänglig 

61  möter 

62  respekt 

63  integritet 

 



 

 

Bilaga 4 

Intresse Icke-värderande Varande Stödjande Närvaro Sårbarhet Samvaro Personlig
nyfikna
intressant

bara är
nyfikna

ärlig
skörheten
rädsla ?

trygg
närvaro

stödjande
närvaro

stödjande
stilla
lugnt

tillåtande
icke-värderande
icke-dömande

gav plats
bara vara
lugnt

tryggt
mjuk

lyhördheten
omtanken

närvaro
viktigt 

icke-ensamhet
på riktigt

varsamhet
tidlöshet

tillåtelse
icke-dömande

tillgänglighet
mod

trygghet
sårbarhet

berörd
närvarande

gemensamt
påverkad(e)
berörd

tillit
menade

närvaro
empati

förstod
närvaro

egen trygghet
fokus

inställda på att vi ska mötas
fokuset

närvaron
mjuka

egna tryggheten 
fokus

allt är tillåtet
obeveklig
närvaro

inte kan bli fel
tillgänglig

möter
respekt

integritet  


