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Sammanfattning 

 
Detta är en uppföljning av utbildningen i Psykodynamisk Affektfokuserad Korttidsterapi som 

gavs på psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk inriktning 2004 -2007. Syftet är att 

följa upp om PAK fortfarande upplevs angeläget och om utbildningen har påverkat arbetet och 

rollen som psykoterapeut. Detta har gjorts via en enkät och intervjuer. Studien visar att PAK 

haft ett tydligt inflytande på arbetet och synen på rollen som psykoterapeut för de flesta av de 

intervjuade och att det finns en upplevelse av engagemang och vitalisering hos terapeuterna. 

En ansats till att få en bild av vad som är attraktivt i förhållningssättet görs och det förs en 

diskussion kring detta. Ett behov av att få fördjupa och vidareutveckla sina kunskaper lyfts 

fram. 
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Inledning 

 
Intresset för korttidsterapier har under de senaste decennierna ökat, inte minst beroende på det 

allt mer kärva ekonomiska läget inom den offentliga vården. Det som idag betraktas som 

traditionell psykodynamisk terapi bedrivs ofta under en längre tid, mellan två till fyra år, 

(Sigrell, 2000) vilket blivit föremål för diskussion. Det har dock inom det psykodynamiska 

fältet länge funnits inriktningar som arbetat med ett uttalat korttidsperspektiv eller med en 

fokusering som i sig innebär att terapin blir effektivare och kortare. Terapier som har ett tydligt 

fokus och som är begränsade i tid  och med dokumenterad effekt blir med naturlighet 

intressanta för de som ska bekosta den terapeutiska behandlingen. Detta ställer också krav på 

att psykoterapeututbildningarna följer med i utvecklingen och ger eleverna förutsättningar att 

bedriva tidsbegränsad psykoterapi. 

  

Vid det psykoterapeutiska programmet i Umeå med psykodynamisk inriktning infördes under 

utbildningen 2004- 2007 ett nytt moment som benämndes Psykodynamisk Affektiv 

Korttidsterapi, PAK.  I begreppet ingår det relationella perspektivet på psykoterapi, generella 

kompetenser viktiga i framgångsrik psykoterapi samt affektfokuserad psykoterapi. Avsnittet 

blev mycket positivt mottaget av deltagarna och i den utvärdering som studenterna gjorde 

uppgav majoriteten att man var mycket nöjd med avsnittet som helhet. Intressant är att nio av 

de elva personer som gjort utvärderingen upplevde att kursmomentet i hög grad bidragit till 

deras utveckling som psykoterapeuter.   

 

Det fick till följd att den utbildning som startade 2007 fick ett utökat avsnitt med relationellt 

och affektfokuserat innehåll. Avsnittet har blivit mycket uppskattat och många av oss har en 

ambition om att kunna fortsätta att använda och utveckla detta förhållningssätt. Med den 

ambitionen i tanken är det intressant att fundera kring hur det blev för de i den tidigare 

utbildningen när de kom tillbaka till sina arbeten och om man idag är påverkad av de 

perspektiv som omfattades av PAK. 
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Psykodynamisk affektiv korttidsterapi – PAK 

PAK är det samlingsbegrepp för relationella, affektfokuserade, korttids-, eller tidsbegränsade 

psykodynamiska psykoterapier som användes under utbildningen. De har en gemensam bas i 

utvecklingsteorier som betonar att utveckling sker i relation och samspel med 

anknytningspersonen och den nära omgivningen. Det är en process av internalisering där 

interaktionen blir generaliserad och som skapar förväntningar på hur relationer kommer att se 

ut i framtiden, (Havnesköld, Risholm Mothander, 2009). Där formas också möjligheterna till 

kontakt med kärnaffekterna och känslan av att ha ett genuint själv. Där grundläggs även  

möjligheterna till att använda sina affekter som en bas att vända sig till och en kompass som 

visar vilken väg genom tillvaron som är den egna. I ett tillräckligt tryggt samspel skapas också 

förmågan att förstå att andra människor har ett eget inre liv, mentaliseringsförmågan.   

 

Det relationella perspektivet  

Den psykodynamiska teorin har med det relationella perspektivet utvecklats och beskrivs av 

Sven Sjöqvist (Sjöqvist, 2009) som den tredje vågens psykodynamiska terapi efter den 

klassiska psykoanalysen och den objektrelationella skolan.  

 

I den relationella traditionen är relationell kompetens målet för terapin (Holmqvist, 2007). Det 

innebär att få en ökad medvetenhet om sina känslor i relation till andra och att utveckla 

förmågan att kunna uppleva starka och äkta känslor. Det relationella perspektivet i psykoterapi 

är ett samspelsperspektiv och det innebär att man aktivt undersöker olika aspekter av samspelet 

mellan terapeut och patient. Terapeuten är inte neutral utan en medskapare som är närvarande 

med sina egna affekter vilket innebär att ett unikt möte kan komma till stånd. Det är kvaliteten 

på behandlingsrelationen, alliansen och intoningen i affekterna som är central i psykoterapin. 

Den behöver inte vara, och ska inte vara, kongruent under hela behandlingstiden men i början 

och i slutet av behandlingen är känslan av ett gott samarbete viktigt. Avbrotten i intoningen ska 

uppmärksammas och man ska arbeta med att försöka hitta tillbaka till att vara på samma 

våglängd. Dessa avbrott kallas av Safran och Muran (1996) för rupturer i samtalet och en 

viktig aspekt av terapin är att laga de rupturer som uppstått. De beskriver terapi som en 

förhandling mellan olika behov, olika perspektiv, olika sätt att gå tillväga i relationer och att 

man ska vara uppmärksam på dessa skillnader och arbeta med dem. Detta är ett arbete som 

sker både explicit genom att metakommunicera om hur man hamnat där man är i relationen och 
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mer implicit. Till exempel så betraktas inte konflikter i terapin som överföringar utan som 

reella och då finns också ett faktiskt behov av förhandling. 

 

En aspekt av att vara i reell relation är att terapeuten, när det är lämpligt, kan dela med sig av 

sina reaktioner och upplevelser. Detta kallas self-disclosure och kan enligt Holmqvist bland 

annat inbjuda till en trygghet i alliansen, till att förtydliga samspelet i terapin och till att 

patienten får uppleva att terapeuten är genuin. 

 

Intersubjektivitet är ett centralt begrepp som visar på det relationella perspektivet i 

psykoterapin och som har ett flertal olika innebörder. Intersubjektivitet kan betraktas som en 

gemensam upplevelse, en mental mötesplats för reflektion. Det kan innefatta ett ömsesidigt 

erkännande av den andre som subjekt dvs. att patienten växer in i att betrakta terapeuten som 

subjekt. Ett annat sätt att se på begreppet är att patienten blir förstådd på djupet genom 

terapeutens empatiska närvaro eller att patient och terapeut är känslomässigt engagerade i 

varandra i stunden.  

 

Affektfokuserad terapi 

Med affektfokuserad terapi menar man här teorier och metoder som fokuserar på affekternas 

centrala funktion i människans psyke och på deras inneboende förändrande kraft (Havnesköld, 

2010) . Det terapeutiska arbetet innefattar att terapeuten är aktiv och delaktig och arbetar med 

att öka patientens affektmedvetenhet och affektupplevelse. Flera av de psykodynamiska 

affektfokuserande terapierna har ett teoretiskt ursprung i Davanloos Intensive Short-Term 

Dynamic Psychotherapy (Davanloo, 2000). Där arbetar terapeuten fokuserat med att i allians 

med patienten utmana patientens försvar och genom att iaktta patientens kroppsspråk och 

ickeverbala kommunikation kontinuerligt avläsa ångestnivån. Vid genombrott kommer 

patienten i kontakt med sitt undermedvetna vilket ger en bestående karaktärsförändring.  

 

En av de som har sitt ursprung i Davanloos kliniska teori är Diana Fosha. Hon har utvecklat en  

teori och en terapimetod som hon kallar AEDP, Accelerated Experiental-Dynamic 

Psychotherapy (2000). Centralt i denna teori är att patienten i en trygg anknytningsrelation i 

terapin ska få möjlighet att uppleva de grundaffekter som inte fått utrymme under den tidiga 

utvecklingen. Det är upplevandet av grundaffekten i sig som är den förändrande kraften och det 

som är läkande (Fosha 2000). Terapeuten är mycket aktiv och känslomässigt närvarande för att 

skapa den trygghet som behövs. I terapin arbetar man med att identifiera patientens 
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undvikanden, försvar, och man är hela tiden explicit så att patienten förstår terapin. Under detta 

arbete är terapeuten uppmärksam på patientens omedvetna fysiologiska tecken på att en 

grundaffekt undviks och när så sker lyfts detta upp i stunden. Terapeuten hjälper patienten att 

fördjupa upplevandet av de vitaliserande grundaffekterna och i ett senare skede att reflektera 

kring upplevandet. Härigenom utvecklas de positiva och adaptiva affekterna. Fosha använder 

begreppen rött och grönt ljus; när patienten är i trygg relation till terapeuten är det grönt ljus; 

behovet av försvaren är nedtonade och patienten har tillgång till sig själv. När patienten inte är 

tillräckligt trygg är försvaren starkare och de hämmande affekterna som ångest, skam och 

rädsla aktiverande. Det är dessa som signalerar rött ljus, vilket innebär att de inte ska fördjupas 

utan att relationen och patientens medkänsla med sig själv behöver stärkas. 

  

Interventionerna delas in i tre kategorier. Först arbetar man med relationella, alliansbyggande 

strategier som sedan används för ett positivt, nyfiket utforskande. Nästa steg är att man går in i 

att öka självempatin och medvetenheten om affekterna. När patienten är i grönt ljus används 

strategier för att upplevelsemässigt göra nya emotionella erfarenheter och för att fördjupa den 

pågående processen. Parallellt med detta uppmuntras patientens metaprocessande av sina 

upplevelser och av terapin. När patienten slutar att undvika/ vara i försvar och har kontakt med 

sina grundaffekter infinner sig en känsla av positivt lugn och av att vara vitaliserad. Man kan se 

det som att patienten då har fått tillgång till sin inre kompass. 

 

Centrala kompetenser i dynamisk psykoterapi 

Enligt Jeffrey L. Binder (2004) kan man identifiera ett antal centrala och allmängiltiga faktorer 

för att nå framgång i en psykodynamisk korttidsterapi. Först behöver man ha en teoretisk 

modell kring personlighet som är sammanhållen och som man också använder. Man behöver 

även kunna formulera en problemställning och planera behandlingen utifrån en modell. Sedan 

behövs en modell för att formulera fokus. Detta kan göras t ex genom att identifiera CMP, 

Cyclical Maladaptive Patterns, vilket kan översättas som återkommande maladaptiva mönster. 

Man utgår från att vårt sätt att relatera grundläggs tidigt i utvecklingen och att de 

problemskapande maladaptiva relationsmönster som finns ska kartläggas i bedömningsskedet. 

Detta gör man genom att analysera en kort sekvens där patienten t ex upplevt obehag och så 

identifierar man tillsammans patientens inre önskan från den andre, uppfattad reaktion från den 

andre och vad det innebär för självbilden. Som exempel kan man i en situation komma fram till 

att patientens önskan är att bli accepterad men upplever att den andre inte ser henne vilket hon, 

utifrån sina relationsmönster, uppfattar som att ingen accepterar henne. På detta sätt får man en 
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uppfattning om patientens inre arbetsmodeller för relationer till andra och man kan formulera 

fokus för behandlingen. Det är då också möjligt att undersöka alternativa sätt att uppfatta 

situationen och vad de i så fall innebär för självbilden. 

 

Det krävs även en modell för och en förmåga att planera och genomföra terapin. Slutligen 

krävs en stor förmåga att handskas med relationen i terapin. Binder lyfter även upp hur viktigt 

det är att terapeuten är skicklig och att det är en faktor som har större betydelse för 

terapiresultatet än vilken metod som används.  

 

Införandet av Pak i utbildningen 

Kursledare Sören Jörngården (telefonintervju, 17 februari2010) beskriver att han fick förfrågan 

om att vara kursledare för den psykodynamiska inriktningen på psykoterapeutprogrammet 

relativt sent, i april 2004. Vid genomgång av kursplanen blev det tydligt för honom att den var 

i traditionell psykoanalytisk psykodynamisk anda och att utbildningen inte följt med i 

utvecklingen kring relationell terapi, affektteori och korttidsterapi. Med kännedom om att 

Stockholms Akademi för Psykoterapeututbildningar, SAPU utarbetat och en tid bedrivit en 

ettårig utbildning i det man benämnde PAK, så fanns här en möjlighet till att lägga in ett 

modernt perspektiv i utbildningen och att ta ett viktigt steg i utvecklingen av 

psykoterapeutprogrammet. I samarbete med SAPU diskuterade man sedan fram en anpassning 

av PAK-utbildningen till psykoterapeutprogrammet.  

  

Eftersom man var sent ute och ramen för utbildningen redan var lagd med bland annat 100 tim 

handledning, så innebar det att man gjorde ett rambrott när man ändrade detta till 90 timmar 

enskild handledning och tog 10 timmar till handledning i PAK, vilket omvandlat till 

grupphandledning blev 20 timmar. Förändringen blev möjlig då det finns möjlighet att införa 

nya landvinningar i högskoleutbildningar och i december 2004 gav utbildningsledningen 

klartecken till att införa det nya momentet. Handledare utbildades parallellt med utbildningen 

via SAPU och under våren 2005 blev det klart att införa PAK. Undervisningen bedrevs av tre 

olika lärare från SAPU under vår- och höstterminen 2006.  

 

Avsnittet utvärderades generellt mycket positivt av kursdeltagarna. I en av de frågor som 

ställdes vid utvärderingen 2007 fick studenterna välja tre ord som man tyckte beskrev 

upplevelsen av kursen som helhet. Totalt skrevs 27 ord och samtliga ord hade en positiv eller 

neutral innebörd utom ett.  Drygt hälften av orden associerade med en mer teoretisk och  
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intellektuell förståelse. Kursen upplevdes som intressant, lärorik och klargörande. Något som 

också var utmärkande för kommentarerna var att kursen uppfattades som nytänkande och att 

den gav en känsla av förnyelse vilket i sammanhanget även har en positiv emotionell klang.  

Det fanns också tydliga uttryck för förväntan på användbarheten vilket uttrycktes i att man såg 

möjligheter, att det var användbart och matnyttigt.  

 

De övriga orden beskriver en mer emotionell upplevelse. Det uttrycks genom att man upplever 

att utbildningen har väckt ett engagemang och att det känts angeläget. På ett mer personligt 

plan så uttrycker man upplevelser av att bli inspirerad, känna sig stimulerad och vitaliserad. 

Man använder även orden möte och närhet för att beskriva upplevelsen av kursen. Det begrepp 

som har en mer negativ klang är skepsis. Nio av de elva personer som gjort utvärderingen  

uppgav att PAK haft ett betydande inflytande på utvecklingen som psykoterapeut. 

 

En följd av detta positiva utfall är att den utbildning som startade hösten 2007 hade ett större 

avsnitt med affektfokuserad och relationell teori och metod och att antalet handledningstimmar 

ökade från 20 till 40 grupptimmar. Teoriavsnittet under den senare utbildningen har i tid 

omfattat ca 45 procent av hela avsnittet i psykoterapeutisk teori och metod.  

 

Vi har nu fått tillgång till detta synsätt; det relationella, affektfokuserade psykoterapeutiska 

arbetet som sätter fokus på relationen mellan terapeut och klient och som ser upplevandet av 

genuina affekter i en trygg relation som den förändrande kraften. Det har för många av oss 

upplevts positivt både emotionellt och kognitivt och det lockar till fördjupning. Då kommer 

frågeställningarna; kommer den här känslan av förtjusning och vitalisering att försvinna med 

tiden? Finns risken att detta är en av de utbildningar som egentligen i förlängningen inte 

kommer att ha så stor betydelse för det egna arbetet eller kommer det att ha förändrat och 

förnyat det egna terapeutiska arbetet och den personliga stilen även efter att det gått tid? Är det 

så att man omvärderar PAK när man möter sin egen kliniska verklighet? Kort sagt; hur ser det 

ut när det gått några år efter utbildningen? 
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Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att följa upp hur deltagarna i psykoterapeutprogrammet 2004 

förhåller sig till PAK tre år efter utbildningens slut. Centrala frågeställningar är om PAK 

fortfarande upplevs angeläget och användbart och vilket inflytande PAK har på arbetet och på 

rollen som psykoterapeut. Ur detta följer också en ambition att försöka få en bild av vad som är 

attraktivt med det psykodynamiska affektfokuserade korttidsperspektivet.  

  

 

Metod 

 
För att få en mer översiktlig bild av hur kursdeltagarna förhåller sig till sina kunskaper i PAK 

skickades en enkät ut via e-post till 14 av de 15 deltagarna. En person har inte gått att nå. Den 

innehöll sex frågor med svarsalternativen ”inte alls”, ”till viss del”, ”en hel del” samt ”i hög 

grad”. Det fanns även  två möjligheter till egna kommentarer. (bil.1).  Efter det första utskicket 

kom fyra svar in. Efter påminnelse via e-post kom ytterligare ett svar och de övriga svaren har 

inkommit genom att frågorna ställts via telefon. Totalt har 10 av 15 deltagare i utbildningen 

svarat på enkäten. Resultatet har sammanställts och visas i en tabell, kommentarerna har även 

integrerats i intervjudelen. 

  

Av de 10 personer som svarat på enkäten har sex kunnat tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Fem intervjuer har genomförts, av praktiska skäl har den sjätte inte gått att få till stånd. Tre av 

intervjuerna gjordes vid personligt besök och de två andra gjordes via telefon. Intervjuerna 

gjordes efter en tematiserad mall (bil.2). Anteckningar fördes med målsättning att fånga 

centrala teman. Inga bandinspelningar gjordes för att intervjupersonerna skulle känna sig så 

fria som möjligt och för att öka möjligheterna till ett öppet samtal.  Därefter har intervjuerna 

först sammanställts utifrån frågeområde (synen på PAK, PAK:s inflytande) och sedan har 

meningsbärande enheter i intervjuerna kodats för att belysa den innebörd/betydelse som 

förknippas med PAK. (Graneheim, Lundman 2004) 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna är informerade om syftet med enkäten och intervjuerna och att deltagandet är 

frivilligt. Intervjumaterialet har hanterats konfidentiellt och redovisas så att identifiering av 

enskilda personer inte ska vara möjligt. Allt material kommer att raderas när arbetet är slutfört. 
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Resultat och reflektion 

 
Vad man förväntade sig av PAK och hur det blev 

Nedan redovisas resultatet av frågeformuläret. De två första frågorna fokuserar på hur man 

idag ser på hur man uppfattade PAK vid tiden för utbildningen, de tre nästa frågorna handlar 

om vilket inflytande man bedömer att PAK har i dagsläget och avslutningsvis finns en fråga 

som försöker fånga vilka ambitioner man hade med PAK. 

 

Tabell 1. 

Sammanställning av frågeformulär 

                                                         

 A 

 

B C D E F G H I J 

*Intressant 

då? 

**4           4 3 4 2 4 3 4 4 4 

Förändra 

arbetet? 

3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 

Påverkad 

av PAK? 

3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 

Bedriver 

PAK? 

nej nej ja ja nej ja nej ja ja nej 

Hur 

många,%? 

76-

100 

-10 51-75 76-

100 

11-25 26-50 0 26-50 100 51-75 

Behålla 

kunskap? 

ja ja ja ja nej ja nej ja ja nej 

Intervju 

ok? 

ja ja ja ja nej ja ja nej ? nej 

 

*För hela frågan, se bilaga 1. 

**Svarsalternativen redovisas som siffror. Inte alls-1,till viss del-2, en hel del-3, i hög grad-4. 

 

 

Alla utom en person uppgav att de upplevde PAK ”en hel del” eller ”i hög grad” intressant 

under utbildningen. Förväntningarna (förändra arbetet ?) på vilken betydelse PAK skulle få för 

arbetet var höga för sju av terapeuterna. Av de tre som hade förväntningen ”till viss del” har 

två personer haft begränsat utrymme att bedriva terapier i sina nuvarande tjänster.    

Hälften av de tillfrågade uppger att de nu tre år senare bedriver terapier som de definierar som 

PAK-terapier. Alla terapeuter utom en, har under den senaste veckan i varierande grad haft 

inslag i de bedrivna terapierna som de direkt kan hänföra till PAK-utbildningen. För fem 

personer hade mer än hälften av terapierna inslag av PAK och av dessa har det för två av 

terapeuterna blivit huvudfokus i arbetet.  
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Av de som svarat på enkäten har sju personer aktivt försökt behålla eller utveckla sina 

kunskaper och ytterligare en person har kommenterat med en önskan om att få fördjupning. Av 

kommentarerna framgår att tre av terapeuterna fortsatte med handledning efter utbildningen 

och att tre terapeuter tillsammans med sin handledare bildade ett nätverk där man fördjupat sig 

i relationellt och affektfokuserat arbete. För en annan terapeut har det lett till en fördjupning i 

Leigh McCulloughs affectfobic treatment (2003). I kommentarerna framgår även en önskan 

hos två personer att få mer utrymme att arbeta med PAK. En terapeut uttrycker det så här i sina 

kommentarer:  

 

      De samlade inslagen i PAK medförde att jag började tillämpa ett lite annorlunda 

förhållningssätt som terapeut. Förhållningssättet har medfört att jag känner mig friare att 

vara mer aktiv och även mer personlig med mina patienter. Behandlingsarbetet är mer 

fokuserat, mer affektnära och mer inriktat på intersubjektivitet. Jag gavs möjlighet att 

utveckla mina teoretiska modeller och märkte att det gav goda resultat i mitt kliniska 

arbete. Jag skulle gärna bedriva PAKterapier men i de sammanhang där jag är verksam i 

har det hittills inte varit aktuellt. 

  

Intervjuerna 

De fem personer som intervjuades har alla olika grundutbildningar. Samtliga har lång 

yrkeserfarenhet, allt mellan 14 och 35 år i sina respektive yrken. Det visade sig att fyra 

personer på olika sätt arbetar inom psykiatrin och att två av de intervjuade idag har ett 

begränsat utrymme i sin tjänst för att bedriva psykoterapi överhuvudtaget.  

 

Synen på PAK då och nu 

När de intervjuade idag ser tillbaka på hur man uppfattade PAK under utbildningen så ser 

bilden likartad ut som vid utvärderingen för tre år sedan.  Återkommande är att PAK uppfattats 

som modernt och det är formulerat med uttryck såsom up to date, fräscht och positivt. En 

terapeut formulerar det som att det fanns en känsla av pionjäranda och av att vara 

försökskaniner. Upplevelserna av att känna sig stimulerad fanns kvar och som en terapeut 

uttryckte det;  jag gick igång på något vis. 

 

Fyra av de fem intervjuade terapeuterna beskriver att den här synen på PAK inte har förändrats 

i någon nämnvärd grad sedan utbildningen, och för tre av dom har förhållningssättet blivit mer 

integrerat och fördjupat. En person poängterar att det är viktigt att se att patienterna har olika 
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behov och man måste möta personerna där dom är.  Den femte personen beskriver att PAK 

vuxit med tiden och att det fått en uppgraderad betydelse.  

 

PAK:s inflytande på arbetet idag 

Samtliga intervjuade hade områden där de använde sig av perspektiv som de hänförde till PAK 

utbildningen. Detta trots att två av terapeuterna i arbetet hade begränsade möjligheter att 

bedriva psykoterapi. En av dom beskriver att varje möte blir nästan ett miniPAK och att det är 

ett integrerat förhållningssätt i det ordinarie arbetet samtidigt som det är ett redskap man kan 

använda sig av. Man behöver inte ha bråttom, man kan invänta grönt ljus. Denna terapeut har 

kontinuerligt haft några PAKterapier igång. En annan terapeut beskriver att det viktiga är att 

anpassa sitt förhållningssätt efter patienten, att göra PAK på västerbottniska.  

 

 

Teman i intervjuerna 

Det blir tydligt att man tagit till sig PAK. Det har sett olika ut; från en känsla av att komma hem 

och helt integrera förhållningssättet till att det tagit tid innan utbildningen satt sig. För en av 

terapeuterna har PAK inte haft så stort inflytande vilket innebär att de teman som här följer inte 

innefattar denna person. För de övriga har PAK förändrat sättet att relatera till patienterna och 

man nämner aspekter som att man vågar mer och att man känner en ökad frihet i arbetet.  

 

Frihet 

Friheten kan stå för att känna sig fri att dela med sig av sina egna reaktioner och känslor self- 

disclosure, eller den frihet som finns i att terapin är ett samarbetsprojekt och en förhandling 

mellan två subjekt. Det upplevs också som en frihet att man som terapeut inte tolkar utan att 

man i stället är i en icke vetande position där man kan dela tankar som man inte är klar med 

och undra tillsammans med patienten. En terapeut beskriver det som befriande att teorin är 

underordnad terapeutens skicklighet och att det betytt mycket att stanna i känslan med 

patienten och att vara närvarande i nuet. Det finns även en frihet i att allt går att säga och att 

reparera, bara man är observant på det som händer som en terapeut uttryckte det och att det är 

ett modigt sätt att förhålla sig. 

 

Mod 

Att man blivit modigare och att man vågar mer återkommer. Det innebär för en av terapeuterna 

att det blivit möjligt att i ökad grad använda sig av bilder och associationer och för en annan 
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innebär det att man inte ska överge patienten genom att vara för snäll. Det finns även ett mod i 

att ta sina egna reaktioner och känslor på allvar. Terapeuten ska vara modig och patienten 

trygg, som en av terapeuterna uttryckte det. 

 

Vad som är centralt 

Man lägger fokus olika när man beskriver vad man uppfattar som centralt i PAK och det är lite 

personligt med vilka aspekter som man lyfter fram. Det relationella perspektivet är gemensamt 

och det innefattar, som en terapeut uttryckte det; en känsla av storhet i upplevelsen av att vara 

i någons ”heart and mind”. När två av terapeuterna lyfter fram tidsbegränsningen och det 

faktum att man arbetar med fokus som centralt så nämner en annan att det centrala är att 

använda det som händer i rummet och att hjälpa patienten att stanna kvar i hur det känns. De 

tekniker som man uppskattar är t ex CMP (se sid.7) när fokus ska formuleras och att man 

utvärderar varje session innan man slutar. Att använda sig av att tänka i rött och grönt ljus lyfts 

också upp. 

 

Tid 

Tidsaspekten har olika innebörd för de intervjuade. Även här har man tankar som är i spektrat 

från att det finns tid och man behöver inte ha bråttom till att man aktivt ska ta tillvara det som 

sker i stunden. En person beskriver det som befriande och i enlighet med anknytningsteorin att 

man inte behöver ha definitiva avslut utan att man kan vara tillgänglig.  

 

Användbarhet 

Även när det gäller synen på hur och när PAK kan användas har man olika uppfattning. Den 

person som inte upplever att PAK haft något större inflytande beskriver PAK som ett 

specialverktyg som man kan använda sig av och en terapeut betonar att det är ett sätt möta 

vissa patienter men att det inte passar alla.  En annan ser det som användbart för alla patienter 

som har förmåga till minst en relation och för två av terapeuterna är det ett integrerat 

förhållningssätt. 

 

Fortsättning 

Det finns ett tydligt önskemål om att hitta ett forum för fortsatt utveckling inom det relationella 

och affektfokuserade området för fyra av de fem terapeuterna. Det är utryckt i en att vilja få en 

uppföljande fördjupande utbildning, ett behov av att skapa nätverk i takt med att fler utbildas i 
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detta förhållningssätt och att få arbeta mer fördjupat med PAK. Det finns även behov av att på 

arbetsplatsen kunna reflektera och handleda varandra kollegialt. 

 

 

Diskussion  

 
 Det är viktigt att komma ihåg att fem personer, en tredjedel, inte svarat på enkäten så det är 

inte möjligt att dra generella slutsatser av resultatet. Man kan fundera om det är de som är mest 

negativa till eller mest ointresserade av PAK-utbildningen som inte svarat, trots påminnelse? 

När det gäller enkäterna kan man även fråga sig vad det gör med resultatet att fyra personer 

svarat på enkäten i lugn och ro och att de övriga fick frågorna ställda per telefon. Finns det en 

risk att de som blivit uppringda får en positivare hållning än om de svarat mer konfidentiellt? 

De som är positiva kan även vara mer angelägna om att förmedla detta än de andra.  

 

Bearbetningen av intervjuerna  begränsats på grund av konfidentialiteten. Målgruppen är liten 

och alla känner varandra vilket gör det lätt att identifiera enskilda personer, både utifrån 

bakgrundsfaktorer och innehållet i svaren. Detta har omöjliggjort en mer narrativ analys av 

materialet och begränsat presentationen till en mer övergripande beskrivning. En annan faktor 

att ta hänsyn till är att det finns relationer på olika nivåer till flera av intervjupersonerna sedan 

innan. Det kan ha den positiva effekten att intervjupersonen känner sig friare i sina svar men 

man måste räkna med att det finns okända faktorer i samspelet i relationen som kan påverka 

hur man svarar på frågorna. Att två av intervjuerna gjordes per telefon och tre genom ett 

personligt möte innebär också att det inte är möjligt att göra en analys som involverar 

relationella perspektiv.  

 

Det är slående att nio av de tio som svarat på enkäten upplevt PAK som mycket intressant. För 

de som haft en förhoppning om att Pak skulle förändra arbetet så har det för de flesta också 

blivit så. Intressant är att samtliga uppger att deras arbete idag är påverkat av PAK i mer eller 

mindre grad även om man hade lägre förväntningar på att arbetet skulle förändras.  Det blir 

även tydligt att det finns en svårighet med begreppet PAK terapier, då PAK inte är en entydig 

metod utan ett samlingsbegrepp.  

 

Att så många poängterar att PAK kändes nytt och fräscht kan uppfattas som att det finns en 

längtan efter att känna sig modern och med i utvecklingen som psykodynamisk terapeut. Det 
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ger en association till att det kognitiva perspektivet haft rollen av att vara nytänkande men med 

de här perspektiven som är grundade i modern anknytningsteori så är man med i den nya 

utvecklingen av den psykodynamiska teorin.  

 

Vid första påseendet verkar det finnas flera centrala begrepp som är gemensamma för hur 

terapeuterna tagit till sig PAK men när man tittar närmare på dessa begrepp så har de mycket 

personliga innebörder för var och en. Det blir svårt att på detta sätt försöka fånga någon form 

av kärna i vad som är attraktivt med PAK.  En terapeut sa att det går inte att PAK:a i lådor och 

bekräftar den svårighet det innebär att försöka att på något entydigt sätt definiera detta 

samlingsbegrepp. 

 

När man försöker närma sig vad som är attraktivt med PAK genom att titta närmare på dessa 

ord och begrepp så blir det tydligt att upplevelser av frihet och mod är viktiga och naturligtvis 

att man ser att förhållningssättet är användbart. 

Man kan fundera kring hur man kan förstå upplevelsen av frihet? Är det friheten att vara sig 

själv helt och fullt, med känslor och reaktioner  i motsats till att se sin roll som att vara en 

neutral  mottagare av den andres projektioner och med inte bara registrering av, utan även 

kontroll på sina egna reaktioner.  Det är ett tydligare intellektualiserande förhållningssätt som i 

så fall upplevs som ofritt.  

 

När man associerar kring upplevelsen av att vara modig så kan det även vara en beskrivning av 

att när man är nära patienten känslomässigt så kan man inte vara i ett eget undvikande. Det 

krävs att man haft modet att själv ha möta sina svåra känslor och att kunna förmedla denna 

trygghet till patienten.  

   

Den relationella och affektfokuserade korttidsterapin har varit uppskattad av alla intervjuade 

trots att man sett olika på användbarheten och haft olika möjligheter att bedriva psykoterapi. 

Man pratar gärna om innehållet i PAK och om hur man uppfattade utbildningen och man 

förmedlar i intervjuerna en vitalitet och ett engagemang för att få fortsätta utvecklas inom 

området. Om man tittar lite närmare på den här känslan av vitalisering som förmedlas kanske 

det leder närmare en förståelse för vad som är attraktivt med PAK än genom att försöka 

definiera enskilda begrepp. Det verkar finnas någon kvalitet i det relationella perspektivet som 

påverkar även terapeuterna på både ett personligt och ett professionellt plan. 
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Att arbeta relationellt och med fokus på upplevelse av genuina affekter verkar kunna ge samma 

känsla av vitalisering för terapeuten som för patienten under förutsättning att man är genuin i 

sitt möte med patienten. Att vara emotionellt närvarande i relationen till patienten och inte bara 

iakttagande och reflekterande skulle då innebära att terapeuten också är öppen för en 

kontinuerlig förändring och utveckling vilket i sig är stimulerande och vitaliserande. 

 

 Att det slår an hos så många av oss kan handla om att detta är erfarenheter som vi alla har av 

vikten av nära relationer och av att bli bekräftad i sina affekter. Det är lätt att implicit känna att 

det relationella och affektfokuserade förhållningssättet stämmer. Man skulle kunna använda 

ovanstående teorier i ett resonemang kring att om man själv har en trygg anknytningsstil och 

god kontakt med sina kärnaffekter och har fått sina emotioner att mogna till känslor så kan vi 

använda oss själva och våra känslor som kompass och riktning i livet. Man skulle i så fall 

kunna säga att man har en stabil grund för påståendet att ”det känns rätt”.  

  

I vårt samhälles värderingssystem  är det så prioriterat med autonomi och oberoende och jag 

tänker att det handlar om att ekonomin kräver rörlighet, obundenhet, självständighet av sina 

arbetstagare/medborgare. Det kan vara så att det mot den bakgrunden blir tilltalande med det 

relationella perspektivet. Man kan fundera lite kring att relationella miljöer ofta beskrivs som 

varma och vänliga medan självständiga, oberoende miljöer är kalla. Det kanske är så att vi nu 

längtar in i värmen?  

 

Framtiden  

Det skulle vara intressant att få fördjupa sig mer i de livgivande och vitaliserande processer 

som flera av terapeuterna upplever och att göra det med den relationella teorin som bas. Den 

fråga som då skulle stå i fokus är: Hur påverkar den relationella och affektfokuserande terapin 

terapeuten? Ett annat intressant område att fortsätta med är att sätta in psykoterapin i ett 

samhällsperspektiv. Är psykoterapin en motreaktion till samhällets värderingar eller en 

bekräftelse och förlängning av det som är värderat? 

 

Det är viktigt att försöka fånga upp behovet av att ha ett sammanhang där man kan fördjupa sig 

i detta förhållningssätt. Flera förslag på lösningar finns; kollegial handledning, 

kompetensutvecklingsgrupper, nätverk och att man får tillgång till en uppföljande utbildning. 
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Vi blir nu fler som kommer att arbeta med vår bas i ett relationellt perspektiv och det är viktigt 

att få möjlighet att behålla och utveckla kunskaper och färdigheter.  

 

En fråga som inte är lyft men som också är intressant är om det finns ett ökat behov av 

relationell och affektfokuserad egenterapi nu när detta avsnitt fått en så stor del av 

utbildningen.  

 

Slutsatser 

Utfallet av den här studien visar att PAK tre år efter utbildningen upplevs som angeläget och 

användbart. Det finns en ambition att vidmakthålla och utveckla sina kunskaper och 

utbildningen har haft ett tydligt inflytande på arbetet som varierar från upplevelsen av att ha 

fått ett verktyg till att förhållningssättet blivit en integrerad del av identiteten som 

psykoterapeut. Detta uttrycks väl av en av terapeuterna: Mötet med Sapu/PAK fick en mycket 

stor betydelse. Jag kan närmast beskriva det som en känsla av att "komma hem". 
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Tillkännagivanden 

Denna uppsats hade inte kommit till stånd om det inte varit för att deltagarna i förra kursen 

varit så tillmötesgående med tid och engagemang. Tack till er alla! Utan min handledare Pär 

Salander som med fast hand lagt ut den stig som jag försökt följa hade jag fortsatt att irra runt i 

en skog fylld av intressanta vägar men utan att komma fram. Sist men inte minst vill jag tacka 

min man Dan som gjort allt han kunnat för att jag ge mig utrymme att arbeta med detta. 

Framförallt vill jag tacka honom och mina döttrar Elina och Alma för att de varit så 

uppmuntrande och för att de fyllt mig med så mycket värme och kärlek. 
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Bilaga 1. 

 

 
 
 

Enkät till deltagarna i psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, Umeå 
2004 – 2007. 
 
 
 
 
Jag heter Harriette Hagelberg och läser sista terminen på psykoterapeutprogrammet 
 i Umeå och skriver nu min uppsats. Vi har läst avsnittet om det affektfokuserade  
arbetet, det som under er utbildning benämndes PAK.  Jag är intresserad av att följa 
upp vilken betydelse PAK har i det kliniska arbetet idag, snart tre år efter er utbildning.  
  
Denna frågeställning står i centrum för min uppsats. Jag hoppas att du har möjlighet 
att svara på några frågor kring detta. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 
redovisas kvantitativt.  
 
Jag vill också intervjua några personer kring erfarenheterna av PAK för att få en 
möjlighet till fördjupning kring de frågor som finns i denna enkät. Intervjun beräknas ta 
ca en timme och kommer att göras via telefon eller genom ett personligt besök, om 
det är praktiskt genomförbart.  
 
Läs igenom instruktionerna i enkäten här nedan och välj vilket sätt du vill svara på. 
Sätt ett kryss vid valt svarsalternativ och skriv gärna tankar och kommentarer!  
 
Enkäten bifogas också som Wordfil. 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Harriette Hagelberg                       
Psykiatriska kliniken 
Skellefteå lasarett 
931 86 Skellefteå 
 
0910-77 19 83 arbete 
073 – 04 04 530 privat 
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ENKÄT 
 
 
 
Instruktioner 
 
Alt. 1. Klicka på ”svara med historik” eller liknande på din webbläsare. Du kan då sätta 
kryss vid ditt svarsalternativ och skriva i dokumentet. Sänd tillbaka. 
  
Alt 2. Spara ned den bifogade wordfilen på skrivbordet, öppna filen och skriv i svaren, 
spara och skicka det som en bifogad fil.  
 
Alt. 3. Svara i ett nytt meddelande, t ex; ”fråga ett – till viss del … osv.” 
 
Alt. 4. Skriv ut, fyll i och skicka som vanligt brev till ovanstående adress. 
 
 
 
Frågor 
 
Din grundutbildning: 
 
Antal år i yrket: 
 
 
 
1. Uppfattade du under din utbildning PAK som en intressant och användbar metod? 
 
Inte alls                Till viss del              En hel del              I hög grad 
 
 
 
2. När du slutade utbildningen, i vilken omfattning tänkte du att PAK skulle förändra 
ditt arbete? 
 
Inte alls                Till viss del              En hel del              I hög grad 
 
 
 
 
3. Är ditt arbete i dag påverkat av dina kunskaper i PAK? 
 
Inte alls                 Till viss del             En hel del              I hög grad 
 
 
4. Bedriver du idag terapier som du definierar som PAK-terapier? 
 
Ja                  Nej 
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5. Om du går igenom de patienter som du träffat under den senaste veckan – i hur 
många av de terapierna finns inslag som direkt går att hänföra till att du i utbildningen 
lärt dig om PAK? 
 
<10%          11-25%                26-50%                 51-75%             76-100% 
 
  
6. Har du aktivt försökt behålla och utveckla dina kunskaper och färdigheter i PAK? 
Ja               Nej 
 
Beskriv gärna här: 
 
 
 
 
 
 
Kan du tänka dig att delta i en intervju kring dina erfarenheter av PAK? 
 
Ja               Nej 
 
 
Om Ja, hur kontaktar jag dig lämpligast? 
 
 
 
 
Skriv gärna egna reflektioner och kommentarer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
 
 
 
 
 
2010-02-24 

Harriette Hagelberg                                                    
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Bilaga 2. 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
A. Samtalet i processbeskrivning;  
Beskriv processen över tid och hur det är idag.  
Hur har du implementerat i din verksamhet? 
 
B. Då, under utbildningen 
Hur upplevde du PAK under utbildningen?  
Om positivt - vad var det som ”slog an” hos dig? Teoretiskt/personligt?   
Vad upplevde du som skillnader/likheter med trad psykodynamisk teori och arbetssätt? 
Om neutralt/negativt – på vilket sätt? 
Vilka tankar och ambitioner hade du med PAK? (Förväntningar om användning efter utb.) 
 
C. Nu, snart tre år senare 
Vilken är din relation till PAK idag? Har din syn på  PAK förändrats? 
Hur stort inflytande har PAK haft i ditt arbete? 

1.Arbetar du med tydligt definierade PAK terapier? 
2.Införlivat i det ordinarie arbetet? 
3.Inget kvar av PAK idag? 

 
D. Om 1, tydligt definierade PAK terapier 
 Erfarenheter; 
Teorin och innehållet:  
Vad är problematiskt och vad tycker du är lätt och fungerar bra? 
Förhållningssättets för och nackdelar? 
Tänker du annorlunda om det nu jämfört med under utbildningen? 
Patientnöjdhet: Gjort utvärderingar, fått feedback mm? 
Innebörd för ditt arbete?  
Fördjupat dig, håller det vid liv på något sätt, typ intressegrupp, förening eller liknande?  
Som terapeut och privatperson; påverkad på nåt speciellt sätt?  
Vad tänker du om detta? Varför blev det så? 
 
E. Om 2, införlivat i det ordinarie arbetet: 
Beskriv! Hur har det påverkat arbetet?  
Vill mer eller mindre Pak?  Om mer: Vad är hindret? Arbetets karaktär? Annat?  
Din syn på PAK idag jämfört med under utbildningen? 
Vad tänker du om detta? Varför blev det så? 
 
F. Om 3, inget kvar av PAK: 
Beskriv! Hur kommer det sig?  
Vill mer PAK? Vad är hindret i så fall?’ 
Din syn på Pak idag jämfört med under utbildningen`? 
Vad tänker du om det? 
 
G. Gemensamt: 
 
Har du omvärderat PAK på något sätt? 
Tankar om klinisk nytta 
I relation till hur man upplevde PAK under utbildningen. 
 Din bild av hur utbildningen påverkat/inte påverkat arbetssätt och personlig stil som terapeut. 

 

 


