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Within psychodynamic therapy the concept of countertransference is considered as 
valuable to understand the therapy process. Much of the research has focused on 
countertransference as dependent to therapy outcome (Hayes, Gelso & Hummel, 2011) and 
less of the research has been dedicated to trainees view on the concept. The object off this 
study was to examine how trainees define, identify and use countertransference. The study 
takes a qualitative approach and phenomenological perception of knowledge. Eight 
trainees has been interviewed and the interviews has been analysed with thematic 
analysis. Results showed that trainees defined countertransference mostly as an 
intersubjective phenomena. Participants identified countertransference through observing 
how the client and the therapist influenced each other. The use of countertransference 
seemed to happen trough a deeper insight of the therapy process. Interestingly the trainees 
repressed their anger against the client. The repression is understood as a defense against 
inner conflicts regarding handling aggression. 
  
Inom PDT (Psykodynamisk psykoterapi) anses motöverföring vara ett värdefullt begrepp 
för att förstå terapiprocessen. Mycket av forskningen har fokuserat kring motöverföringes 
betydelse för terapiresultat (Hayes, Gelso & Hummel, 2011) och mindre forskning har 
tillägnats studentterapeuters syn på begreppet. Syftet med studien var att undersöka hur 
studentterapeuter definierar, identifierar och använder begreppet motöverföring. Studien 
har en kvalitativ ansats och fenomenologisk kunskapssyn. Åtta studentterapeuter har 
intervjuats och intervjuerna har analyserats med tematisk analys. Resultatet visade att 
studentterapeuterna definierade motöverföring främst som ett intersubjektivt fenomen. 
Deltagarna identifierade motöverföring genom att betrakta hur klienten och terapeuten 
påverkade varandra. Användning av motöverföring verkade ske genom att 
motöverföringen berikade studentterapeuternas förståelse av terapiprocessen. Intressant 
var även att studentterapeuterna hämmade sin ilska gentemot klienten. Hämningen förstås 
som ett försvar mot en inre konflikt gällande hantering av aggression. 

 
 
Individualterapi innebär ett möte mellan klienten och terapeuten. Om terapin är 
inriktad mot psykodynamisk metod så används begreppet överföring som stöd för 
att förstå delar av klientens omedvetna psyke. Med omedvetet anses de delar inom 
en individ som inte är medvetna. Det omedvetna har ofta sin grund i infantila 
önskningar som har skapats under barndomen men som individen försöker att 
hålla borta från det medvetna eftersom det skulle leda till ökad ångest. Överföring 
kan förklaras som klientens omedvetna önskningar som tar sig i uttryck i terapin 
(Kaatari, 2008). Klientens överföring är riktad mot terapeuten. Terapeutens 
reaktion på överföringen kallas för motöverföring. Flera studier har undersökt 
motöverföringens betydelse för terapi (Hayes, Gelso & Hummel, 2011). Hayes et al. 
(2011) undersökte via tre metaanalyser motöverföringens betydelse för 
behandlingsresultat. Författarna fann att användandet av motöverföring både kan 
motverka terapin samt främja terapin. Mindre kunskap finns om hur 
studentterapeuter förhåller sig till begreppet motöverföring. Motöverföringens 
betydelse har uppkommit som ett resultat när studier har undersökt 
studentterapeuters upplevelse av att utföra terapi (Hill, Sullivan, Knox, & 
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Schlosser, 2007; Schwing, LaFollette, Steinfeldt, & Wong, 2011). Williams, Judge, 
Hill och Hoffman (1997) undersökte studentterapeuters hantering av 
motöverföring, genom både kvalitativa och kvantitativa metoder, och fann att 
studenterna hanterade sina reaktioner främst genom att fokusera på klienten, 
självmedvetenhet, trycka undan eller kontrollera sina känslor. Denna studie syftar 
till att undersöka hur psykologstudenter som praktiserar terapi ser på begreppet 
motöverföring genom att undersöka deras definition, identifiering och användning 
av motöverföring. 
 
Begreppet motöverföring myntades under tidigt 1900-tal och beskrevs som något 
som hindrade terapeuten från att utföra psykoanalys (Freud, 1910). Tanken var att 
terapeuten skulle vara en neutral och objektiv observatör. Motöverföring ansågs 
som något skamligt och som en brist hos terapeuten ifall den reagerade på 
överföringen. (Berzoff & Mattei, 1999; Killingmo & Gullestad, 2011; Pöstényi, 
1999). Denna definition av motöverföring kallas för den klassiska synen (Hayes et 
al., 2011). Ett andra sätt att definiera motöverföring är som komplementär 
motöverföring (Racker, 2007). Komplementär motöverföring innebär att klienten 
behandlar terapeuten som ett inre objekt. Detta leder till att terapeuten 
identifierar sig med de objekt som klienten önskar att terapeuten ska ha. 
Terapeutens förväntas att agera och leva ut klientens omedvetna konflikter. 
Racker (2007) lägger till konkordant motöverföring, till detta andra synsätt, som 
innebär att terapeuten identifierar delar hos klienten som sina egna ”denna del av 
dig är jag”. Eller tvärtom ”denna del av mig är du”. Desto större konflikt terapeuten 
har inom sig mellan sina objekt desto svårare har terapeuten för att utföra 
konkordant motöverföring. Med objekt menas inre representationer av, oftast som 
skapats under barndomen, viktiga relationer. Exempelvis kan en modersfigur och 
de associationer som görs med den internaliseras som ett objekt som sedan 
används för att förstå vad som är moderligt. Racker likställer konkordant 
motöverföring med empati. Det finns dock en risk med den konkordanta 
motöverföring och det är att terapeuten ”drunknar” i identifikationen och har svårt 
att separerar sig själv från klienten. De senaste decennierna har det vuxit fram ett 
tredje sätt att definiera motöverföring. Det kallas för intersubjektivit synsätt. Det 
innebär att motöverföring skapas tillsammans mellan terapeut och klient. Det 
intersubjektiva synsättet anser att terapeuten inte är en neutral observatör 
(Killingmo & Gullestad, 2011). Terapeutens subjektivitet anses spela en central roll 
i terapin. Med denna syn så handlar det inte längre endast om att hjälpa klienten 
till ny insikt utan även om att hjälpa klienten till att skapa en ömsesidig relation 
(Berzoff & Mattei, 1999). Berzoff och Mattei exemplifierar det genom att barnet 
först tror att modern endast existerar för att uppfylla barnets behov men att den 
sedan inser att modern är ett eget subjekt med egna önskningar.  
 
Angående identifiering av motöverföring är många överens om att självanalys 
stödjer terapeutens förmåga att uppmärksamma motöverföringen (Arlow, 1993; 
Colman, 2006; Goodman, 2005; Killingmo & Gullestad, 2011; Racker, 2007; Wilson, 
2013). Renik (1993) menar att det är först efter terapin som det går att identifiera 
motöverföringen eftersom det är först då som det omedvetna kan bearbetas och 
göras medvetet. Killingmo och Gullestad (2011) och Hofssess och Terence (2010) 
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menar att identifieringen av känslor fungerar som ett sätt för att uppmärksamma 
motöverföringen. Schwing et al. (2011) fann i sin kvalitativa studie att 
studentterapeuter hade en medvetenhet om sin motöverföring genom att 
uppmärksamma både starkt negativa och positiva känslor gentemot klienten. 
Känslorna var bland annat leda, ledsenhet, omtänksamhet och ilska. Williams et al. 
(1997) undersökte studentterapeuters personliga reaktioner och hanterings 
strategier i förhållande till terapi både genom kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Studenterna upplevde bl.a. empati, omhändertagande, ångest, frustration och 
otillräcklighet. Studenterna brottades även med funderingar kring terapeutrollen 
såsom önskan om att rädda klienten eller att önskan om att ge råd. Hofsess och 
Terence (2010) utförde en kvantitativ studie för att undersöka om det existerar 
typiska motöverföringskännetecken. Studien fann att motöverföring existerar som 
prototyper som erfarna terapeuter kan känna igen ifall de får exempel på olika 
manifestationer av motöverföring, bl.a. överdrivet ansvarig för klienten och värnar 
om klienten. 
 
Angående användandet av motöverföring menar Killingmo och Gullestad (2011) 
att terapeuten kan göra en intervention utifrån de upplevda känslorna som 
uppstått i relation till klienten. Tanken är att föra in den omedvetna 
kommunikationen i klientens reflektion, att öppna upp och testa ifall 
motöverföringskänslan kan ha någon grund hos klienten. Racker (2007) menar att 
motöverföringsreaktioner av stark intensitet borde användas i förståelsen av 
terapin. Arlow (1993) menar att terapeuten använder sig av sin motöverföring när 
den kognitivt skiftar uppmärksamhet från att identifiera sig med klienten till att 
betrakta det som klientens överföring. Han beskriver det som att terapeuten 
associerar fram sin förståelse genom att koppla ihop de spontana tankar som har 
uppstått vid lyssnandet på klienten till den hypotes som finns om klientens 
överföring. Pöstényi (1999) menar att terapeuten använder klienten som föremål 
för sina omedvetna önskningar. Han menar att det måste vara så för att terapeuten 
ska kunna behålla sin uppmärksamhet riktad mot klienten. Williams et al. (1997) 
som undersökte studentterapeuters hantering av motöverföring anser att fokus 
som är riktad mot klienten och självmedvetenhet som något positivt och 
bidragande till psykoterapi. Medan att trycka undan eller att kontrollera känslor 
anser författarna som något negativt eftersom det inte bidrar till klientens 
självinsikt. Hill et al. (2007) studie med kvalitativ metod fann att en av de största 
svårigheterna för studentterapeuterna var att hantera reaktioner från klienter. 
Studentterapeuterna hade förväntningar på klienten och när dessa inte 
tillfredsställdes blev studentterapeuterna upprörda. Ytterliggare fynd gjorde 
författarna om att studentterapeuterna upplevde ett behov av att få klienter att må 
bättre, ungefär som med en vän. Goodman (2005) menar att studentterapeuter 
förmodligen själv använder projektiv identifikation i högre grad än erfarna 
terapeuter eftersom de ej ännu är medvetna om sina inre konflikter. Med projektiv 
identifikation menas att individen överför en konfliktfylld känsla gentemot någon 
annan, eftersom individen inte själv kan kontrollera känslan så finns önskan om att 
den andre kanske kan kontrollera den åt individen. Racker (2007) menar att en 
anledning varför en människa väljer att arbeta som terapeut beror på en inre 
konflikt gällande hanteringen av sin aggression. Via yrkesvalet repeteras 
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konflikten för att antingen övervinna eller förneka sin skuld som denna konflikt 
skapar. Aggression gentemot klienten kan bli aktuellt då klienten uppvisar 
regression och terapeuten upplever det som en katastrof. Aggressionen uppstår 
eftersom terapeuten inte kan uthärda den ångest som det skulle innebär att inte 
lyckas med sitt nuvarande försvar, att utföra terapi för att reparera en konfliktfylld 
aggression.  
 
Flera studier har undersökt motöverföringens betydelse och tillämpning vid terapi. 
Dock har de flesta studier grundats på erfarna terapeuters tillämpning av 
motöverföring och mindre antal studier har fokuserat på studentterapeuters 
tillämpning av begreppet. Denna studie undersöker hur studentterapeuter förstår 
och tillämpar motöverföring. Det är av värde att undersöka ämnet eftersom alla 
terapeuter börjar som nybörjare och det kan tänkas att under utbildningen läggs 
en grund och en förståelseram för det kommande arbetet som terapeut. För att 
fånga detta förhållandevis outforskade ämne tar studien en kvalitativ ansats för att 
kunna finna ämnen för vidare forskning. Syftet med studien är att via intervjuer 
och tematisk analys undersöka hur studentterapeuter definierar motöverföring, 
identifierar motöverföring och använder sig av motöverföring. 
 
 

Metod 

Studien utgick från en fenomenologisk kunskapssyn. Det innebär att fenomen kan 
förstås utifrån människans berättelse. Fenomenologin försöker inte komma fram 
till om verkliga objekt existerar eller inte utan snarare förstå hur människan tolkar 
och skapar en förståelse kring fenomen. Fenomenologin har en relativt 
positivistisk syn på kunskap och menar att fenomen kan beskrivas genom att 
forskaren tolkar materialet utifrån sin förståelseram. Fenomenlogin lägger vikt vid 
att forskarens förståelseram färgar det studerade fenomenet och kräver en 
självkritisk reflektion. (Molander, 2003) Utifrån den fenomenologiska 
kunskapssynen antog studien en deduktiv ansats i förståelsen av det studerade 
materialet. Det innebar att identifieringen av teman uppstod utifrån teori och 
forskarens förförståelse.  
 
För att analysera intervjuerna tillämpades tematiskt analys (Braun & Clarke, 
2007). Tematisk analys används för att söka efter mönster i data, dessa mönster 
kallas vidare i studien för teman. Till dessa teman kan subteman existera för att 
förklara teman ytterligare. Den tematiska analysen innebär sex steg, från att förstå 
sig på materialet till den färdigställda uppsatsen (se Procedur). Tematisk analys är 
en flexibel metod eftersom den är oberoende av epistemologiskt och teoretiskt 
förhållningssätt. Den är även bra för nybörjare av kvalitativ forskning. Kodningen 
(steg 2, se nedan) blev till utifrån en semantisk förståelse. Det innebar att koderna 
skapades utifrån det som materialet beskriver. Det är en ytlig form av att koda med 
som innebär att inte försöker förstå något slags underliggande budskap. 
Arbetssättet var inte linjärt utan mer en ständig pendling mellan materialet, 
extrakten (det avsnitt i texten som resulterar i en kod), koderna och teman. Det 
innebar att teman kunde skapas redan under transkriberingen eller kodningen. 
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Dock ansågs de inte som definitiva teman i förhållande till resultatet. Teman 
baserades på om de kunde förklara något i förhållande till syftet med studien och 
inte på antalet deltagare som uttryckte temat eller antalet uttryck i materialet. 
Prevalens av teman i materialet var alltså inte av värde för ifall temat var giltigt 
eller inte. Ett tema förklarade något i förhållande till syftet med studien när den 
antingen stödde teorin eller när den gjorde det motsatta, visade på en skillnad mot 
teorin eller när den förklarade något i förhållande till forskarens förförståelse. 
(Braun och Clarke, 2006) 
 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna gick en psykologutbildning på Umeå Universitet. Utbildningen 
innefattar steg 1 utbildning i både psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv 
beteende terapi (KBT). Utbildningen är integrativ vilket innebär att studenterna 
utför individualterapi över två terminer med vuxen klient av vardera terapiform 
på Psykolog mottagningen (PM) vid Umeå Universitet. Under praktiserandet av 
terapin får studenterna grupphandledning av en legitimerad psykoterapeut med 
handledarutbildning i psykoterapi. Studenterna förväntas att skriva 
minnesanteckningar om varje session inför varje handledning. Dennhag och 
Ybrandt (2013) fann att klientelet som studentterapeuterna, på Umeå Universitet, 
praktiseras terapi med ofta är kvinnor som är antingen är yrkesverksamma eller 
studenter. Typiska problem som klientelet söker hjälp för är ångest, 
relationssvårigheter eller depression. Studenterna förväntas att kunna känna igen 
motöverföring i klientarbetet men inte att utnyttja den i terapin. Killingmo & 
Gullestad (2011) är den utbildningslitteratur som studenterna förväntas att läsa. 
Killingmo & Gullestad definierar motöverföring som en känslomässig reaktion 
samt som ett intersubjektivt fenomen. 
 
Intervjupersonerna kontaktades muntligt men det fästes även upp en lapp på PM 
(Psykologmottagningen) där studenter kunde söka sig till studien (Bilaga 1). Totalt 
tillfrågades 27st. 9st tackade nej direkt, 8st uppfyllde inte inklusionskriterierna, 
2st ställdes på en väntelista och 8st tackade ja. Inklusionskriterier för deltagande i 
studien var att deltagarna hade utfört minst en termin av PDT. 
Exklusionskriterierna för deltagarna var att deltagarna inte gick termin tio på 
Psykologprogrammet eftersom det är samma termin som forskaren samt att 
deltagarna inte fick ha en privat relation med forskaren. Åtta deltagare deltog med 
medelålder på 26år. Fem var kvinnor och tre var män. Fem deltagare hade utfört 
två terminer av PDT och tre deltagare var inne på sin andra termin av PDT. 
 

Instrument 
För intervjuerna användes en semistrukturerad intervjumanual (Bilaga 2). Den 
innehöll totalt sjutton frågor. Två frågor (fråga 1 och 2) var tänkta för att fånga 
intervjupersonernas definition av motöverföring. Fem frågor (fråga 3 till 7) var 
tänkta för att fånga intervjupersonernas identifiering av motöverföring. Sju frågor 
(fråga 8 till 14) var tänkta för att fånga intervjupersonernas användning av 
motöverföring. Tre avslutande frågor (fråga 15 till 17) var tänkta för att låta 
intervjupersonen delge om det var någonting som intervjumanualen missat 
angående motöverföring. Frågorna 4, 7, 10, 12, 13, 14 och 15 fick varsin följdfråga 
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som användes för att kunna berika intervjun vid behov. Före intervjuerna testades 
intervjumanualen på fyra studentterapeuter varvid den omformades till den som 
tillämpades. 
 
Procedur 
Intervjuerna genomfördes på PM och varierade mellan 41 och 76 minuter och 
spelades in på en diktafon som skapade en mp3-fil.  
 

Analys 
Steg 1 innebar att bekanta sig med materialet och enligt Braun & Clarke (2006) 
fungerar transkriberingen som ett ypperligt tillfälle för det. Transkriberingarna 
skrevs genom att diktera mp3-filen på dator så ljudnära som möjligt utan punkter 
eller annat tillägg. En egenkomponerad transkriberingsmetod tillämpades (Bilaga 
3). Transkriberingarna resulterade i totalt 52642 ord. 
 
Steg 2 innebar att koda transkriberingarna. Det innebar ett sökande efter minsta 
möjliga meningsbärande extrakt i materialet. Ett och samma extrakt kunde få flera 
koder. Storleken på extraktet är inte relevant utan det är snarare en tolkningsfråga 
vad som är det enskilt minsta meningsbärande i det som kan tydas i materialet. 
Koderna påverkades av den deduktiva inställning som studien hade. När ett sådant 
extrakt syntes i materialet formulerades en kort beskrivning av den som blev 
koden. Exempel på koder som användes var Klientens stress smittar, Känner 
ansvar för ramen och Utvärdera sig själv. Kodningen resulterade i totalt 602st 
koder 
 
Steg 3 innebar att försöka organisera koderna till teman samt försöka kartlägga 
hur dessa teman kunde förhålla sig till varandra. Tematiseringen hanterades 
genom att klippa ut koderna som små papperslappar och att försöka finna 
relationer dem emellan. Några koder reviderades för att bättre återspegla 
extraktet. Varje fråga i intervjun tematiserades för sig med undantag för fråga 16 
och 17 som tematiserades ihop. Det resulterade i sexton olika kartor med teman. 
Exempel på teman som användes under detta steg var Inre känslor, Omedvetet, 
Hat/Kärlek – berättar eller inte berätta. Tematiseringen resulterade i totalt 68 
teman och 82 subteman. 
 
Steg 4 innebar en revidering av teman och subteman. Ledord för detta steg var att 
teman ska ha en intern homogenitet samt en extern heterogenitet. Intern 
homogenitet innebär att alla koder inom ett tema skulle reflektera temat. Extern 
heterogenitet innebär att temana skulle skilja sig åt från varandra och att ett tema 
inte kunna misstas för ett annat tema. Först kontrollerades teman i förhållande till 
de enskilda extrakten sedan kontrollerades teman i förhållande till hela materialet. 
Nya teman skapades genom att tidigare teman gick in i varandra eller för att teman 
inte hade så bra antingen intern homogenitet eller extern heterogenitet. Även 
under detta steg reviderades några koder. Den reviderade tematiseringen 
resulterade i totalt sexton kartor med teman för varje fråga. Exempel på teman 
under detta steg var Ilska, Klienten smittar, Jag är lik klienten. Totalt blev det 36 
teman och 46 subteman. 
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Steg 5 innebar en finjustering av teman samt att namnen på temana utvärderades. 
Även under detta steg kontrollerades teman i förhållande till extrakten för att 
skapa sammanhängande teman men även i förhållande till andra teman och 
subteman. Under detta steg tematiserades frågorna ihop för att kunna besvara 
syftet med studien. Definiton: Fråga 1. Identifiering: Fråga: 3 – 5. Använder: Fråga 
7 – 13. Frågor och dess teman som inte användes: Fråga 2,6, 14,15, 16 och 17. 
Teman som skapades för de frågor som inte användes berodde på att de antingen 
inte uppfyllde syftet med studien såsom fråga 6 och 14, eller för att de inte kunde 
förklara teman som redan fanns ytterligare något märkvärt såsom fråga 2,15,16 
och 17. Den färdiga tematiseringen resulterade i totalt 13 teman och 20 subteman 
som blev resultatet. 
 
Steg 6 innebar att försöka finna lämpliga extrakt från materialet som förklarade 
teman. 
 
Självreflexivitet 
Forskaren är själv en student på Psykologprogrammet vilket innebär att den har 
genomgått samma utbildning och skulle kunna ha en liknande syn på 
motöverföring som deltagarna. Författaren har en tveeggad uppfattning om hur 
motöverföring ska definieras. Antingen skulle det kunna vara något som skapas 
tillsammans i mötet med klienten, alltså som ett intersubjektivt fenomen. Eller så 
skulle det kunna vara ett mer individuellt fenomen. Som en reaktion på det 
material som klienten förmedlar omedvetet. Terapeuten liksom klienten är en 
varelse med omedvetna inre omedvetna konflikter som påverkar uttryck och 
förhållningssätt. Det innebär att terapeuten utför en överföring gentemot klienten 
där den söker svar på inre konflikter. Gällande identifiering av motöverföring tror 
forskaren inte att motöverföring kan uppfattas i den stund som den sker i. Utan att 
det är främst efter en reflektion av de inre reaktioner som har uppstått inom 
terapeuten som den kan identifieras. Gällande användandet av motöverföring så 
antas att den ständigt används i dialogen fast oftast omedvetet. Att terapeuten 
reagerar utifrån sin inre omedvetna dynamik på klientens omedvetna dynamik. 
Motöverföringen kan dock bli medvetet ifall det existerar en reflektion angående 
den egna inre dynamiken och en förståelse av klientens omedvetna dynamik. 
Angående studenter och deras syn på motöverföring kan det vara så att studenter 
betraktar motöverföring som något skrämmande eftersom motöverföring riktar 
om ”ljuset” från klienten till terapeuten. Forskaren tror att varför individen väljer 
att arbeta psykoterapeutiskt beror att individen har en omedveten önskan om att 
hjälpa sig själv och detta görs då genom att hjälpa någon annan. Försvaret mot sin 
inre konflikt gällande att förstå sig själv blir att förstå någon annan.  
 

Etiska överväganden 
Författaren utgår från Kvale och Brinkmans (2009) fyra etiska överväganden: 
Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 
Deltagarna informerades före intervjun om syftet med studien, forskarens 
sekretess och tystnadsplikt, deras anonymitet i studien, hanterandet av data samt 
deltagarfrivilligheten. Efter avslutad intervju kontrollerades ifall deltagaren hade 
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forskarens kontaktuppgifter ifall det var något som de undrade över, ville tillägga 
eller ändra i efterhand. Gällande konfidentialitet så antas att det inte kommer vara 
några problem att säkerställa deltagarnas anonymitet. Anonymiteten är av stor 
vikt i denna studie eftersom det kan hända att kurskamrater läser studien. Det 
innebär att om deltagaren har angett namn så ändras namnen eller om deltagaren 
har angett en utmärkande händelse så förändras detaljer i beskrivningen i 
händelsen men essensen behålls. För den enskilde deltagaren kan en positiv 
konsekvens ha varit att den fått möjligheten att kunna i ett anonymt samtal få 
reflektera över sin egen motöverföring och på så vis få en fördjupad förståelse om 
sig själv. Negativa konsekvenser för deltagarna i studien skulle kunna vara att 
upplever att deras uttalanden inte hanteras på ett korrekt sätt. T.ex. så ändras 
texten från talspråk till mer läsvänlig text, det innebär en slags våld på deras 
uttalanden. En annan risk är att forskaren har missuppfattat deltagarna i 
kodningen och gett texten ett annat värde än det som det var tänkt. Dock så anses 
fördelen av att förändra texten och att tolka den större än nackdelen. Forskarens 
roll med dess förförståelse anses påverka materialet. För att belysa denna 
påverkan hoppas forskaren att genom att redovisa sin förförståelse (rubriken 
självreflexivitet) visa på hur förförståelsen kan inverka på studien. Studien 
försöker också att redovisa resultatet så korrekt som möjligt i förhållande till 
deltagarnas utsagor. Mp3-filerna raderades efter att transkriberingarna var 
utförda. Transkriberingarna raderas efter att studien är färdigställd.  
 
 

Resultat 

Resultatet redovisas genom att den delas upp i de tre ämnen som syftet innehöll: 
definition av motöverföring, identifiering av motöverföring samt användning av 
motöverföring. Definition av motöverföring innehåller tre teman, identifiering av 
motöverföring innehåller fem teman och användning av motöverföring innehåller 
fem teman. Därtill tillkommer subteman. Fyra av temana anses som biresultat, det 
innebär att de inte besvarar syftet men tillför en större förståelse. Citat som inleds 
med tre punkter innebär att citatet har förkortats eftersom det ansågs inte tillför 
förståelsen av temat. Med begreppen student och terapeut i resultatet hänvisas till 
deltagarna. 
 
Tabell 1. 
Översikt över teman och subteman inom definiering, identifiering och användning av motöverföring. 

Definition av motöverföring  
        Tema 
 

Subtema 
      

Terapeutens överföring 
 

 
Motöverföring är likt 

överföring 
 

  
 

  
   

Klienten väcker en reaktion 
 

Känslomässig reaktion 
 

  
 

  
   

Samskapt i terapin 
   

  
 

  
   

Identifiering av motöverföring 
  

  
 

  
  Tema Subtema  Subtema  Subtema   
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Motöverföring beror på 
samspelet 

 

Motöverföring som 
omedveten under terapi 

 
  

 
  

   
Motöverföring beror på 
samspelet   

 
      

 
  

  
Förförståelse avgör 
motöverföringen 

 

Kan motverka terapins 
syfte 

 

Ilska riktad mot 
klienten 

     
(Biresultat)  
Lättare att märka efter 
sessionen 

 

Minnesanteckningar 
som stöd 

 

Handledningen 
som stöd 

 

Omedveten 
motöverföring 

   
(Biresultat) 
Öva upp sin självsinsikt 

 

 
Egenterapin 

       
Användning av motöverföring 

        
Tema  Subtema  Subtema  Subtema  

Subt
ema 

Ovanligheter hos sig själv 
Ovanliga känslor som 

stöd 
 

Beror på 
klientens 
problem 

 

Önskan om att 
stötta klienten 

   
Empatisk förmåga leder till 
analys 

 

 
Kognitiv flexibilitet 

avgör 
       

Egen överföring inblandat i 
motöverföringen   Reflektion som stöd   

Egna försvar 
påverkar 
terapin   

Läkande att 
utföra terapi   

Natu
rligt 

 
(Biresultat) Uttrycker inte sina 
känslor i terapin 

 

Hämmar ilska gentemot 
klienten 

       
(Biresultat) Svårt att analysera 
om identifikationen är stor 

 

Skamligt att själv ha 
problem 

 

Liknande 
tankesätt 

             
Kommentar: Subtemana är inte rangordnade efter hierarki, utan alla subteman under ett tema anses 
förklara temat fast på olika sätt. 

 

Definiton av motöverföring 
Terapeutens överföring 

Deltagarna beskriver motöverföring som deras inverkan på terapin som inte har 
med klienten eller med samarbetet att göra. Denna inverkan beskrivs som att den 
har en grund i egna ouppklarade önskningar. Den är även omedveten och de har 
svårt att beskriva varför den egna inverkan uppstår. 
 
… jag föreställer mig motöverföring som ... som känslor som väcks hos mig som jag 
har med mig sen tidigare och som jag måste lära mig och känna igen, så jag inte helt 
och hållet tänker att den här klienten tänker såhär fastän det egentligen är jag som 
tänker så. 
 
… det handlar om dem kanske känslor som man upplever som terapeut i terapin som 
riktas gentemot ens klient liksom och att antingen då att det säger någonting om en 
själv som inte har med klienten att göra alltså någonting som man tar ut utifrån. 
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Motöverföring är likt överföring 
Motöverföring beskrivs även som lik överföring. Det beskrivs som svårt att inte 
bara urskilja klientens överföring från sin egen motöverföring utan även sin egen 
överföring från motöverföringen. Det är som att dessa två begrepp i deras essens 
är samma men att de använder två begrepp för att kunna skilja terapeuten från 
klienten. 
 
… jag tycker det är svårt och helt särskilja överföring och motöverföring på något 
sätt för jag tänker mig överföringen som någonting som jag känner som klienten 
känner liksom att klienten har känslor och sen när jag går ut ur rummet så kan jag 
känna så fastän det egentligen är klientens känslor och motöverföringen är för mig 
någonting som sätts igång hos mig men som kanske inte och som då kan förväxlas 
med överföringen att jag tänker att aha det är för klienten känner såhär fast det är 
egentligen är jag som har upplevelser med mig som jag sen lägger över på klienten. 
 
… det är det här som jag tycker är svårt om det är motöverföring även är någonting 
som man använder sig utav för att så att säga är ett instrument som man känner in 
klienten liksom eller om det hör mer till överföringen så att säga det är det där som 
jag tycker är svårt att riktigt sätta fingret på. 
 
… ibland tänker jag att det är såhär eller som på överföring men sen så ett steg till. 
 

Klienten väcker en reaktion 
Motöverföring beskrevs även som att det är klienten som är anledningen till den. 
Att klienten väcker något hos terapeuten såsom att denna reaktion inte hade 
uppstått om det inte hade varit för att klienten ruskar om terapeuten. 
 
… om jag tänker utifrån mig själv så är det liksom att t.ex. om klienten är deprimerad 
så kan jag känna mig deprimerad efter sessionen för att för att den personen har 
påverkat mig det har liksom överförts känslor. 
 
Jag skulle nog definiera det som mina känslor som terapeut inför någonting som 
klienten berättar eller någonting som klienten gör. 
 

Känslomässig reaktion 
Deltagarna beskriver motöverföringen som en emotionell reaktion i samband med 
att klienten är anledningen till den. Känslan kan uppfattas genom att 
uppmärksamma fysiska reaktioner. Det beskrivs även som att känslorna kan stödja 
terapeutens förståelse av klienten och dess tillvaro. 
 
… jag skulle beskriva det som den känslan som väcks i mig när jag hör min klient 
alltså när min klient överför upprättar sina berättelser för mig så väcks ju känslor i 
min kropp liksom som jag kan använda mig av för att förstå hur klienten och hur 
andra i klientens närhet på något sätt känner. 
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… jag tänker att motöverföring i alla fall handlar ganska mycket om emotionella 
upplevelser och känslor typ liksom som man har och att man tänker att de är 
meningsbärande. 
 

Samskapt i terapin 
Deltagarna beskriver även motöverföring som ett intersubjektivt fenomen. Att de 
två individerna i terapin tillsammans påverkar varandra och att detta samspel kan 
förklaras som motöverföring. Det går alltså inte att särskilja klienten från 
terapeuten eller tvärtom utan det att motöverföring beror på situationen som de 
två möts i. 
 
… Jag upplever det som att egentligen skulle man bara kunna prata om överföring 
och det inbegriper relationen alltså kanske mer intersubjektivt liksom eller bara sin 
egen upplevelse utav klients överföring min överföring att det finns någon att det 
bara blandas ihop på något sätt och att det går inte särskilja till det från någonting 
annat som skulle vara motöverföring då. 
 
… när jag träffar en klient i samtalsrummet så känner man alltid någonting det 
uppstår någon känsla i kroppen eller någon slags sinnesstämning får man och det är 
väl någonting man tillsammans skapar både jag som terapeut och klienten med vi är 
samskapar det här. 
 
Identifiering av motöverföring 

Motöverföringen beror på klienten 
Deltagarna beskrev att anledningen till olika motöverföringsupplevelser kunde 
bero på klienten. Att klienten påverkade terapeuten till att känna sig på något 
specifikt sätt som terapeuten sedan kunde förstå. Klientens påverkan kunde ske 
genom vilket ämne den valde att prata om, hur den pratade om det eller genom 
kroppsspråket. 
 
… klienten kom ofta uppvarvad till sessionerna, pratade gärna om vad som hade hänt 
under veckan liksom vad som var stressande faktorer under veckan sedan efter 
sommaren kom den mer avslappnad till sessionerna vi kunde prata mer om 
bakomliggande faktorer till stressen och då var det som skiljde var just det här vad 
tar klienten med sig in i rummet på något sätt. 
 
… klienten kunde komma in ofta i början av sessionen och väldigt uppe i varv prata 
fort liksom antingen väldigt yvigt kroppsspråk eller stänga till lägga armarna i kors 
eller sådär och ofta kunde jag som terapeut då känna själv hur liksom pulsen kunde 
stiga kände själv att liksom så här någon form av prestationskrav att så här jag 
borde hjälpa till jag borde få ner stressen på något sätt vilket i sin tur stressade upp 
mig. 
 
Klientens påverkan kunde också bero på vad den förväntade sig av terapeuten. Att 
klienten förväntade sig att terapeuten skulle agera på något speciellt sätt för att 
repetera en inre konflikt. 
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… det var ju mycket för att den personen uttryckte väldigt mycket hjälplöshet liksom 
under stor del av terapiprocessen ja någon slags inlärd hjälplöshet som det blev 
liksom min reaktion, min reaktion blev ju på något sätt en slags någon slags 
komplementär motöverföring att jag skulle på något sätt ta hand om det här. 
 

Motöverföring som omedveten under terapi 
Deltagarna berättade om att de omedvetet kunde bli påverkade av klienten under 
en session. Klientens påverkan kunde göra så att terapeuten omedvetet antingen 
förändrade kroppsspråk eller att terapeuten omedvetet blev ”smittad” av klientens 
inre konflikt. 
 
… jag kunde känna att jag blev väldigt indragen i hennes sinnesstämningar om man 
säger så utan att vara medveten om det just då men när jag tittade på filmen så t.ex 
när hon var väldigt uppgiven en gång och allting var bara svart och tråkigt så 
märkte jag att jag själv satte mig liksom amen nästan så här ihopsjunken och min 
röst sänktes jätte mycket började nästan viska och liksom så där men det var 
ingenting som jag tänkte då men efteråt bara jaha men här hände någonting att jag 
blev påverkad av liksom av henne. 
 

Motöverföringen beror på samspelet 
Deltagarna berättade om att motöverföring inte endast beror på en av parterna i 
terapin utan att båda förmodligen inverkar på hur motöverföringen upplevs. De 
pratade om att motöverföring handlar om vilket värde som de tillskriver den 
upplevelsen som de har tillsammans i terapin.  
 
… säg att jag var om man nu tänker i ett vakuum att jag var jätte-arg typ på min 
kompis och så kommer jag dit och sen så projicerar jag ut det på min klient men att 
jag benämner det på ett sätt också i rummet att såhär liksom såhär är du arg på mig 
typ såhär eller liksom nåt sånt där och att det blir meningsfullt för klienten alltså till 
syvende sist tänker jag ändå att oavsett om det är sant eller inte vart det kommer 
ifrån så handlar det bara om hur man handskas med det i den relationen så att säga 
att om det är meningsfullt för klienten så är det. 
 
De talade också om att samspelet kan bero på vad man själv har varit med om 
under dagen men att det likväl kan bero på vad klienten tar med sig in i terapin. 
 
… eftersom klienten kommer uppvarvad så blir jag uppvarvad när klienten kommer 
avslappnad så blir jag mer avslappnad på något sätt så det är väl en sak som skulle 
kunna göra att det skiljer sig åt men naturligtvis vad jag tar med mig in i 
terapirummet också, har jag haft en dålig dag så kanske jag är mer jag kanske har 
lättare att bli mer arg och besviken på klienten t.ex eller vad jag skulle ha gjort om 
jag hade haft en bra dag så det är väl en viktig faktor tänker jag också annat än det 
jag tror det är vad klienten tar med sig in och vad jag tar med mig in i terapirummet. 
 

Förförståelse avgör motöverföringen 
Deltagarna berättar om att deras förförståelse påverkar hur deras motöverföring 
upplevs. Förförståelsen påverkar alltså hur de förstår klienten och vad de förstår 
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hos klienten. De talar också om att deras förståelse om klienten blir rigid och 
oflexibel pga. förförståelsen.  
 
… bara min förståelse om en person är en motöverföring. 
 
… vid något tillfälle där så har jag upplevt att jag har vetat eller förstått hur 
personen har tänkt eller känt fast det kanske egentligen mig själv som jag 
identifierar alltså mina känslor och så har jag i mitt huvud på något sätt bestämt att 
alla som tänker så känner likadant liksom och agerat utefter det. 
 
De berättar även om att förförståelsen förmodligen ständigt inverkar på hur de 
förstår klienten. Denna ständiga inverkan av egen förståelse påverkar i sin tur 
vilka ämnen som behandlas i terapin. 
 
… det blev ganska tydligt för mig att jag så här nästan fick hålla tillbaka och så här 
det här ska jag inte låta komma in men sen tänkte jag att det säkert händer hela 
tiden utan att jag märker det att jag styr samtalet in på visa det tror jag absolut på 
visa sätt på grund av vad jag har för erfarenheter eller vad jag har alltså hur jag 
tänker om saker. 
 

Kan motverka terapins syfte 
Deltagarna pratade om att förförståelsen kan påverka terapin negativt. Som att ens 
egen förförståelse förstärker klientens maladaptiva tankesätt, speciellt om 
terapeuten och klienten delar samma uppfattning. 
 
… hon var tvungen att duga i omvärldens ögon för att duga för sig själv och det 
kunde jag känna igen mig väldigt mycket i och då la jag nog in känslor i henne som 
egentligen tankar och känslor som egentligen kom från mig fast det var ju inte helt 
att jag var helt ute och cyklade men jag kanske förstärkte det lite grann. 
 
De pratade även om att ens egen förståelse kunde vara rent av destruktivt för 
terapin. Eftersom ens egen förförståelse tas för given och hindrar möjligheten av 
olika insikter för klienten. 
 
… det är inte som att jag tror att jag förstod min klient bättre utan att jag började 
helt enkelt bara skapa en illusion tillsammans med klienten där jag då i teoretiska 
termer använde mig utav min egen erfarenhet för att förstå vad klienten säger bättre 
och det kan vara destruktivt. 
 

Ilska riktad mot klienten 
Deltagarna berättade även om att deras förförståelse kunde vara till grund för en 
ilska som skapades i dem beroende på klientens berättelse. Terapeuten tolkar 
klientens berättelse utifrån hur den själv tänker att den skulle ha reagerat om den 
varit en del av klientens berättelse. 
 
… det väcktes mycket saker i mig som var så här som när jag ganska fort kände så 
här nästan att jag blev lite arg över det hon satt och sa så här det här är typ ett 
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förtryck så här kan du inte ha det så där ska det inte gå till han ska väl göra lika 
mycket som du ska göra i hemmet och så satt jag så här och verkligen var på 
helspänn. 
 
Ilskan kunde även ha sin grund i att klienten inte uppfattades arbeta tillräckligt 
mycket med terapin. Terapeuten har en förutfattad uppfattning om vad som är ett 
väl genomfört arbete och när klienten inte uppnår den förväntningen upplever 
terapeuten en ilska gentemot klienten och dess lathet. 
 
… jag kände lite ilska och besvikelse liksom att man kan tycka att klienten är kanske 
det var en situation där jag kände att klienten kanske inte gjorde tillräckligt eller vad 
ska man säga eller snarare jag tyckte att klienten kunde göra mer än av den 
egentligen gjorde och då kände jag mig ändå ganska arg och identifierade just den 
här känslan att jag tyckte att klienten inte gör nog. 
 

Lättare att märka efter sessionen 
Deltagarna berättade att motöverföringen kan vara svår att uppfatta under en 
terapisession. Det är lättare att uppfatta motöverföringen efter att de har lämnat 
terapin. De berättade att utrymmet för reflektion över vad som händer med en 
själv får större plats efteråt. 
 
… under det samtalet gjorde vi skalan och så pratade vi och jag kände mig så sjukt 
nedsänkt efteråt och mådde kasst kasst kasst när jag gick ut ur det där rummet, sen 
så gick vi genom hennes självskattning och vad hon hade sagt och då blev det så 
himla tydligt att såhär jag hade typ så här eller kände hela hennes depression i mig. 
 
… det var nog oftast efterhand jag kanske försökte identifiera eller kom på i 
efterhand att det här kanske var motöverföring. 
 
De berättar att anledningen till att det är lättare efteråt kan bero på att under en 
session så fokuserar terapeuten mer på klienten än på sig själv. Fokus är riktat mot 
klienten och inte mot det egna självet. 
 
… när man väl är inne i själva känslan så är den svår att jobba med tycker jag det är 
sällan som jag har suttit i själva terapin och faktiskt tänkt att jäklar vad arg jag är 
undrar vad det beror på utan då är jag ju upptagen med att lyssna på klienten och 
vad klienten säger och vad klienten vill utan det är mer mest efteråt som jag har satt 
mig ner och arbetat med själva motöverföringen att okej vad betydde det egentligen 
att jag reagerade på det här sättet. 
 

Minnesanteckningar som stöd 
Minnesanteckningar fungerade som stöd för att uppfatta den motöverföring som 
uppstod i terapin. Anteckningar skrevs ner efter en session och hjälpte terapeuten 
att märka känslor och tankar som annars inte hade uppmärksammats på samma 
sätt. Deltagarna beskriver det som korta men beskrivande ord för 
motöverföringen.  
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… jag brukar ha sådana här pekord när jag liksom har eller det har väl tror jag alla 
som skriver minnesanteckningar men såhär vad är det för spontana känslor och 
tankar som dyker upp precis efter samtalet och då skriver jag ner det och det kan 
man väl säga är någon slags motöverföring direkt alltså det blir som ens spontana 
känsla när man lämnar det där rummet. 
 
Minnesanteckningen fungerade även som stöd under terapin för att identifiera 
motöverföring eftersom tanken om att ha material att skriva om senare gjorde sig 
påmind. 
 
… våran handledare som jag hade hon var då bad oss att skriva ner efter varje 
session vad vi hade vad vi upplevde för känslor så att det kan man väl säga ett knep 
jag har haft för att få reda på min motöverföring alltså vad jag kände just efter att 
sessionen var slut och den instruktionen tror jag har hjälpt mig att annars hade jag 
nog inte uppmärksammat det på samma sätt och den kanske också hjälpte mig att få 
tag på det när jag satt i situationen alltså satt och pratade med klienten. 
 

Handledningen som stöd 
Handledningssituationen fungerar som stöd för att efteråt uppmärksamma 
motöverföringen. Speciellt handledarens roll beskriver deltagarna som viktig för 
att syna motöverföringen. De beskriver att handledaren kan hjälpa en med att 
realitetstesta vad som är motöverföring och vad som inte är det.  
 
Det är det jag tänker handledaren gör och det tycker jag min handledare gör alltså 
flera gånger har jag tagit upp det som en reflektion att så här det här måste vi jag ha 
hjälp med, är det här mitt eller är det klientens så jag tänker att handledningen är 
ett forum för det. 
 
Ett öppet klimat i handledningen förstärker det upplevda stödet av handledningen. 
Om klimatet är öppet ökar sannolikheten för att även kunna lyfta svåra känslor 
som har uppstått i terapin.  
 
Ja lite grann, det är handledningsgrupperna har hjälpt mig jätte jätte jätte mycket 
där vi har ett jätte bra klimat där man kände att man kunde lyfta liksom även 
problematiska känslor som att jag känner mig less på min klient. 
 

Omedveten motöverföring 
Motöverföring har inte alltid upplevts medvetet under sessionen. Deltagarna 
berättar att motöverföringen ofta har upplevts omedvetet och att det först efteråt 
när de funderar på vad som hände som motöverföringsupplevelsen blir medveten. 
Eftersom den är omedveten så beskriver det också att den förmodligen ofta 
kvarstår som det. 
 
… sen händer det säkert mycket mer motöverförings saker som jag inte har iakttagit 
det tror jag men jag har märkt att jag kan märka det i efterhand det är inte alltid att 
jag märker det i rummet. 
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Samtal med andra gör att den omedvetna motöverföringen har kunnat förstås 
medvetet efteråt. Speciellt handledningssituationen är ett forum där andra kan 
fungera som ett stöd för reflektion. 
 
… jag var inte medveten om det men när vi tittade på filmen och det är en i min 
handledningsgrupp som frågade men kände du dig förvirrad under sessionen i.o.m 
att hon var så och jag hade inte tänkt på det men efteråt så kände jag mig ganska 
borta det är svårt att komma på frågor jag hade jag var liksom så här så där så det 
kan också hända att det jag ofta blir påverkad utan att märka det. 
 

Öva upp sin självinsikt 
Deltagarna beskriver att de försöker att reflektera kring sig själv för att kunna 
förstå om det är motöverföring som de har upplevt eller om det är något annat. De 
försöker att förstå deras egna inre dynamik som kan påverka terapin och göra 
skillnad på vad som är deras naturliga reaktion mot ting och vad som inte är det. 
 
… jag brukar efteråt verkligen försöka rannsaka mig själv i om kanske ämnet är nära 
någonting som berör mig personligen så försöker man rannsaka så här är det här 
mitt handlar det här om mig och så på vilket sätt skulle det i sådana fall handla om 
mig att jag får dem här känslorna påminner det mig om någonting personliga liv och 
gör det inte det om jag liksom kan vara ganska säker på att det nej jag kan hålla isär 
på det här, det här är inte någonting som är mitt då brukar jag liksom tillslut kunna 
så här lita på att det här är en sån här motöverföring. 
 
Deltagarna använder även situationer utanför terapin för att kunna förstå sig själv 
bättre. 
 
… jag försöker att tänka mycket kring även i vardagen mina reaktioner och vad dem 
beror på och att det är min förhoppning att det ska göra mig till en mer uppmärksam 
terapeut i framtiden att jag har mer kunskap om mig själv. 
 

Egenterapin 
Egenterapin beskrivs som ett bra tillfälle för att lära sig mer om sig själv. Där kan 
de få förståelse för vad som är ens egna inre dilemman och vad som är reaktioner 
på någon annans problem. Egenterapin fungerar som stöd för att särskilja den 
egna rollen som terapeut från klientens roll. 
 
… egenterapin som man har under utbildningen för där får man ju hjälp med att 
hitta sig själv på något sätt i vad som är ens egna funderingar i livet så för mig har 
det varit jätte viktigt och jag har själv gått PDT samtidigt som jag haft PDT här 
liksom och då får man koll på sina egna egenheter och då blir det ju lättare att förstå 
vad som är sitt eget och vad som är andras så självkännedom på något sätt. 
 
Deltagarna beskriver att motöverföring kan förstås via fördjupad förståelse av sig 
själv. Det är som att motöverföring även kan bero på egna inre konflikter och inte 
endast bero på klientens inre konflikter. 
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Jag har fortsatt i min egenterapi så att jag tror att mitt tillvägagångssätt för att vara 
bli mer medveten om min egen motöverföring är helt enkelt att få större insikt om 
mig själv. 
 

Användning av motöverföring     
Ovanligheter hos sig själv 

Deltagarna beskriver att de förstår sin motöverföring genom att uppmärksamma 
ovanligheter hos sig själv. Dessa ovanligheter användes för att förstå vad klienten 
söker efter hos terapeuten. Terapeuten förväntades att agera på ett givet sätt och 
då kunde terapeuten uppmärksamma denna önskan från klienten genom att 
uppmärksamma att det hände något ovanligt med dem själv. Dock innebär det inte 
att terapeuten berättar det för klienten utan att det endast skapas en medvetenhet 
om vad som händer i terapin. 
 
… när man sitter och tänker efter samtalet gud vad konstigt att jag blev sån och sån 
där, jag är ju inte sån och sån så man märker att man själv går ifrån vem man brukar 
vara. Då använder man det på det sättet att man förstår får förståelse för hur 
klienten har det och hur terapiprocessen går. 
 

Ovanliga känslor som stöd 
Deltagarna berättar att de har använt ovanliga känslor som stöd för att förstå vad 
som händer i terapin. Känslorna fungerade som stöd för att få större förståelse för 
klienten. Känslorna kunde även vara underlag för handledningen och på så vis föra 
terapiarbetet vidare.  
 
… hon signalerade till mig att du gör inte riktigt rätt på något sätt och jag vet inte 
om jag hade uppfattat det riktigt om inte haft den där lilla det är svårt att beskriva 
men som en liten osäkerhet en krypande känsla i kroppen på något sätt och det var 
ju totalt alltså liksom så värdefullt i handledningen och kunna diskutera det efteråt 
just det där att jag fick den här känslan. 
 
… jag kunde känna mig ganska överkörd liksom men sen försökte jag hantera det 
genom att bara vända det till att fan vad spännande att hon gör på det här sättet och 
tänka amen kring det just som någonting som kan hjälpa mig och komma framåt i 
terapiprocessen. 
 

Beror på klientens problematik 
Deltagarna berättade att de ovanligheter som uppkom inom dem berodde på 
klientens problematik. Klienten ”fiskade” efter att terapeuten ska bete sig på ett 
givet sätt för att repetera den omedvetna konflikten. 
 
… min klient var så upptagen med en relation som var jobbig så det var det ändå han 
pratade om och det var jag tror att det var lite det var inte så lätt att ta upp själva 
överföringen i rummet med just min klient pga av det. 
 



19 

 

Deltagarna beskrev även att klienten sökte bekräftelse. Detta kunde märkas genom 
att terapeuten började bete sig efter klientens önskan och försäkrade klienten om 
att den fick den bekräftelse som den letade efter. 
 
… det här med att jag skulle börja försäkra henne om att det ändå går bra nu och så 
här och oroa dig inte och så här det har kommit något vart och så det tror jag ändå 
kom till någon slags slutsats om att det kan också var att hon väcker det hos mig 
alltså på så sätt att amen hon är också en klient som behöver väldigt mycket stöd hon 
söker väldigt mycket bekräftelse det är väl som också en del av hennes problematik. 
 

Önskan om stötta klienten 
Deltagarna berättar att de har upplevt önskan om att stötta klienten eller att lyfta 
upp klienten. Denna önskan beskrivs som överdimensionerad, alltså inte som en 
naturlig reaktion på terapin. Anledningen till denna önskan om att stötta klienten 
beror delvis på klienten men även på att terapeuten känner att den måste stötta 
klienten. 
 
… det är väl ibland som jag känner att så här man vill när klienten är väldigt 
nedstämd t.ex så kanske man vill rycka upp honom eller henne alltså att man vill 
göra glad då kanske jag agerar på ett överdrivet positivt sätt. 
 
Terapeutens önskan om att stötta klienten kan ha hindrat klienten från att finna en 
insikt i sin problematik. 
 
... ibland så har jag upplevt att jag har ... kanske velat vara lite väl .. stödjande och 
bekräftande av klienten .. alltså kanske tagit hans parti lite för mycket som 
någonslags pappa eller någonting jag vet vad man ska säga och det kan mycket väl 
hända att jag har gjort det jag tänker att jag kan ha hämmat hans 
självständighetskänsel ibland genom mitt beteende. 
 
Deltagarna berättar även om att de har känt en önskan om att stötta klienten 
fastän det har känts olustigt. 
 
… och så kan man sitta där och tänka så här nu måste jag lyfta fram styrkorna jamen 
det är bra att du åt frukost typ att det blir sådär lite krystat. 
 

Empatisk förmåga leder till analys 
Deltagarna berättar att empati för klienten leder till analys av klienten. De 
beskriver det som att analysen är avhängig av att man först upplevt en empati 
gentemot klienten. Empatin beskrivs även som en identifikation med klienten som 
skapar en önskan om att behandla den. 
 
… känner man för en person och det är man tycker liksom att man har någon slags 
empati för den här människan då finns också en önskan om att hjälpa den här 
personen om man kan identifiera sig så mycket så vill man hjälpa den här personen 
mycket det känns ju så logiskt då känns det också som att när man har den känslan 
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inför klienten så tycker jag också det finns en motivation att försöka förstå var det är 
som beror på eller vad det är som har hänt den här klienten. 
 
… det blir som någon sån här empatisk förmåga så här försöka sätta sig in i den 
situationen identifiera sig med hur det skulle kännas att vara henne eller hur det blir 
och därmed försöka förstå och analysera. 
 

Kognitiv flexibilitet avgör 
Deltagarna beskriver det som att kognitiv flexibilitet avgör möjligheten att kunna 
pendla mellan identifikation och analys.  
 
… det blir väl lite av en sån här bara kognitiv grej att hålla på att byta mellan och 
också så här då hinna känna ta med mig också och hinna lyssna på vad hon säger och 
tänka så här ja ändå hänga med i det hon berättar så att jag också kan ställa frågor 
alltså jag vet inte det är som svårt att göra samtidigt. 
 
Deltagarna beskriver identifikation och analys som två åtskilda positioner och som 
kräver kognitiv kraft att förflytta sig emellan. 
 
… man väl beskriva det som att man har en viss mängd energi liksom eller en viss en 
viss grad utav uppmärksamhet som man kan lägga på någonting och man det tar 
energi att tro att man förstår någon alltså att jag förstår vad du att jag tror att jag 
förstår vad du menar med frågan kräver ändå tankeverksamhet för mig i att jag 
försöker sätta mig in vad du säger och vad du menar men att ta ett granska 
perspektiv det är liksom en helt annan position. 
 

Egen överföring inblandat i motöverföringen 
Deltagarna berättar att i motöverföringen så kan det finnas egen överföring 
inblandat. Alltså att det finns en egen önskan om vart terapin ska ta vägen som 
sammanblandas med den önskan som klienten skapar i terapeuten. 
 
… det kanske inte var så konstigt att jag var irriterad ur den aspekten att det kanske 
var någonting som hade med klienten att göra alltså som motöverföring som en 
reaktion på överföringen men eller så kanske det bara var någonting jag kände för 
att jag har mycket stress nu, har mycket att göra och kände att jag inte hade tid 
liksom. 
 

Reflektion som stöd 
Deltagarna beskriver att reflektion fungerar som ett stöd mot att den egna 
överföringen inte ska inverka på motöverföringen. Reflektionen hjälper att syna de 
egna konflikter som terapeuten har. 
 
… om det skulle uppstå någon gång igen att jag börjar fundera över om jag verkligen 
räcker till eller hur för min klient att jag ska försöka undersöka vad jag egentligen 
känner då nästa gång det kanske händer och då kanske kan komma underfund med 
att jag kanske är arg om jag reflekterar över det. 
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Egna försvar påverkar terapin 
Deltagarna beskriver att deras egna försvar påverkar terapiförloppet. Ångesten 
över att hamna i teman som är svåra hanteras genom att undvika obehagliga 
samtalsämnen.  
 
… visa samtal så har man ju märkt att man inte kommer så djupt liksom i meningar 
utan mer såhär ett rabblande av fakta inte från mig som terapeut utan som klient 
och att man då inte har lyckats hjälpa klienten att komma ner ett steg kan ju kanske 
ha lite med det att göra att man själv har hållit sig på en intellektuell nivå för att 
man kanske är lite rädd för vad som ska komma. 
 

Läkande att utföra terapi 
Deltagarna berättar att det finns en självläkande effekt av att utföra terapi. Under 
terapin är det klientens problematik som upptar terapeutens tankeverksamhet och 
inget utrymme lämnas för terapeutens problem. Genom att fokusera på klienten så 
glömmer terapeuten för en stund sina problem och detta upplevs som 
ångestdämpande.  
 
… terapin kan däremot få mig att känna mig bättre det ja det är en bra fråga som 
sagt det är ju att man liksom tar del av, man fokuserar helt på någon annans 
problem liksom jag glömmer bort mina egna bekymmer på något sätt genom att gå 
helt upp i samtalet och liksom jamen jag fokuserar på klientens problem klienten 
bekymmer, då försvinner liksom mina egna på något sätt och det är ju jäkligt skönt 
att slippa tänka på sådana saker ibland. 
 

Naturligt 
Den egna överföringens inverkan på motöverföringen beskrivs av deltagarna som 
något naturligt. Att det är en naturlig del av den mellanmänskliga kontakten och är 
oundviklig. De menar också att det är en fördel att vara öppen för tanken om att 
egen påverkan är en del av terapin. 
 
Alltså jag tänker att det är mänskligt och svårt att undvika på något sätt och att det 
kanske också är och kommer vara en del av det här yrket liksom att man kommer få 
vara beredd på att ja vara så när man arbetar så mycket med människor och deras 
problem att göra så kommer man också bli påmind om sitt privatliv i om det 
påminner om sina egna problem eller problem i sin närhet så därför försöker jag 
ändå såhär vara såhär snäll både mot mig själv och dem i min handledningsgrupp 
liksom att så här jamen va tusan vi är inte mer än människor. 
 

Uttrycker inte sina känslor i terapin 
Deltagarna berättar att de inte uttrycker de känslor som uppstår inom dem i 
terapin till klienten. Känslorna hålls på för sig själv men med en viss distans och 
betraktas med denna distans, istället för att uttrycka känslorna och låta klienten ta 
del av dem.  
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… jag försöker och på något sätt inte låta dem ta över mig när jag sitter där utan jag 
försöker och låta dem finnas som lite utanför på något sätt och det är inte alltid jätte 
lätt men det är det är som sagt min ambition. 
 
… jag försöker väl inte falla in på någon såhär sympati spår alltså såhär men gud vad 
hemskt eller såhär usch alltså så att liksom det känns ju inte så kanske så 
terapeutiskt att som man kanske en kompis skulle berätta någonting nej va hemskt 
usch va hemskt tråkigt för dig utan mer alltså validera väldigt mycket och använda 
sig sen senare av lite mer kanske beroende på om det är lämpligt dem här lite mer 
konfronterande interventionerna. 
 
Deltagarna berättar dock att de gärna hade uttryckt mer av sina känslor till 
klienten. 
 
… dem känslor som jag har fått har jag tänkt att tänkte jag väldigt länge att inte på 
sin plats att uttrycker dom i rummet liksom men det var den saken som är just 
apropå vad jag pratade om såg mer och mer att det borde jag liksom ha släppt lös 
mer liksom att det var snarare en tillgång skulle nog kunna vart en större tillgång än 
vad jag trodde att det var. 
 

Hämmar sin ilska gentemot klienten 
Deltagarna berättar att de hämmar sin ilska gentemot klienten. De uttrycker inte 
sin ilska gentemot klienten utan väljer istället att skjuta undan känslan och arbeta 
vidare. 
 
… jag tror att någon lyckades snappa upp att jag kände lite ilska mot klienten men 
jag fick ju inte något utbrott på honom eller så för det utan vi jobbade väl på trots 
min att jag kanske upplevde irritation. 
 
Istället för att fokusera på ilskan väljer terapeuten att fokusera på sina ”varmare” 
känslor gentemot klienten och lyfter hellre dessa än ilskan. 
 
… jag har ju blivit arg och trött och less på klienten vid några tillfällen men det är väl 
inget som jag har haft det är inga känslor som har varit så pass starka att jag har 
funderat på att agera på dem liksom utan det har väl mest varit att ja nej inget att 
agera på men absolut har jag känt både positiva och negativa känslor men jag tror 
jag har agerat på det positiva någon gång att verkligen försöka stötta liksom och 
försöka vara bekräftande och validerande kanske överdrivet mycket. 
 

Svårt att analysera om identifikationen är stor 
Deltagarna berättade att det är svårt att analysera klienten om de identifierar sig 
mycket med klienten. Stor identifikation leder till antaganden om att förstå vad 
klienten upplever och att inte ifrågasätta dessa givna antaganden.  
 
… någon gång vet jag att jag kom till handledningen och t.o.m. sa det såhär att jag 
frågade inga följdfrågor för att jag antog att jag förstod allt men sen när jag kollade 
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på filmen så ser jag att jag inte har frågat upp på någonting och ändå trodde jag att 
jag visste allt såhär och det är för att jag la in så mycket av hur jag själv hade varit. 
 
Deltagarna lyfte även att det är en fördel att inte identifiera sig med klienten 
eftersom att det då blir lättare att analysera. 
 
… jag tror att det underlättar också att om klienten är ganska olik en själv då blir det 
lättare att analysera än att identifiera men kanske om jag skulle träffa någon som är 
väldigt lik mig skulle det vara svårare såklart. 
 

Skamligt att själv ha problem 
Deltagarna berättade att de inte vill tala om att de själv har problem såsom 
klienten har problem. Det är som att terapeuten ska vara fläckfri och att endast då 
är man en bra terapeut. De beskriver även att detta behov av att inte ha några 
problem står i förhållande till medstudenterna som de jämför sig med. Det 
beskrivs som en önskan efter två läger, ett sjukt för klienterna och ett friskt för 
terapeuterna. 
 
… klienterna kommer hit och söker för någonting som de själv inte så inte mår så bra 
av så man ska ju se det fenomenet som ett problem eller som någonting negativt så 
vill väl inte vi psykologstudenter som ska vara ganska duktiga och så här kolla vad 
bra det går och allting visa att vi också har svagheter. 
 
… när man själv känner att det du kommer med här det är typ det jag går till min 
terapeut med och att då känner jag mig lite falsk nästan som ska sitta där och hjälpa 
någon med något som jag själv kämpar med. 
 
… man lever i den här illusionen av att som terapeut så måste jag vara perfekt på 
något sätt jag måste ha löst allt som ligger och skräpar i mig. 
 

Liknande tankesätt 
Deltagarna berättar att de kan dela sitt tankesätt med klienten vilket medför 
svårigheter att analysera. Eftersom terapeuten upplever att de delar samma bild av 
verkligheten blir det inte lika lätt att ifrågasätta den.  
 
… flera gånger jag har känt att shit exakt så här tänker jag också gud vad lika vi 
tänker om det här nästan till en grad att jag har varit rädd att jag överidentifierar 
mig med klienten och att jag har tagit upp i handledningen också att jag kan ha varit 
rädd att inte ifrågasätta klienten tillräckligt eftersom jag själv tänker på samma sätt. 
 
 

Diskussion 

I diskussionen avhandlas först studentterapeuternas definition av motöverföring, 
härnäst studentterapeuters identifiering av motöverföring och sedan avhandlas 
studentterapeuters användning av motöverföring. Teman som uppkomit under 
andra rubriker används i diskussionen för att berika förståelsen av en viss rubrik. 
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Till exempel subtemat Kan motverka terapins syfte (uppkom under rubriken 
Identifiering) skulle kunna förstås som en definiton av motöverföring. Sedan 
diskuteras biresultatet som behandlar teman som inte besvarade syftet men som 
berikar förståelsen. Diskussionen avslutas med funderingar kring slutsatser som 
kan vara nyttiga för en utbildningskontext, felkällor och vidare forskning. 
 

Studentterapeuters definition av motöverföring 
Temana Terapeuters överföring, Samskapt i terapin samt subtemat Motöverföring 
är likt överföring tolkas som att studenternas definiton av motöverföring liknar 
den intersubjektiva synen (Berzoff & Mattei, 1999; Killingmo & Gullestad, 2011). 
Studenterna betraktar inte sin terapeutiska roll som en objektiv observatör utan 
som en medaktör som ständigt påverkar terapin. Påverkan på terapin kan ske 
genom att de själv utför en överföring gentemot klienten som är grundad i egna 
omedvetna önskningar såsom beskrivs i temat Terapeuters överföring. Vad som 
även talar för att deltagarna definierar motöverföring som ett intersubjektivt 
fenomen är temana under de två andra rubrikerna. Temat Motöverföringen beror 
på samspelet lyfter att meningen i terapin skapas genom att båda inverkar och att 
det inte är av vikt att fundera på vem som har inverkat på terapin och hur. Vikten 
ligger istället på innebörden att det är samskapt i terapin. Temat Egen överföring 
inblandat i motöverföringen samt subtemana Egna försvar påverkar terapin och 
Naturligt talar för, även om deltagarna kanske inte var medvetna om det, att de 
lyfte in sina egna önskningar i terapin såsom Berzoff och Mattei (1999) förklarar 
det. Genom att deltagarna synliggör sina egna önskningar, t.ex. genom att inte ha 
tid för att utföra terapi, så synliggör terapeuten omedvetet för klienten att den 
själv har personliga önskningar som klienten inte kan tillfredsställa. Temat 
Klienten väcker en reaktion påminner om Rackers (2007) beskrivning av den 
konkordanta motöverföringen. Deltagarna definierar motöverföringen som att den 
väcker någonting hos dem. Det skulle kunna tolkas som att det redan existerar ett 
inre objekt som de kan se som klientens. Det verkar som att objektet ligger vilande 
tills terapeuten upplever sig uppfatta att den kan identifiera ett objekt hos sig själv 
som tillhörde klienten. Subtemat Känslomässig reaktion som innebär att deltagarna 
definierar motöverföring som en emotionell upplevelse går i linje med tidigare 
forskning (Killingmo & Gullestad, 2011; Schwing et al., 2011) som har beskrivit att 
motöverföring kan förstås som emotionell reaktioner som väcks inom terapeuten 
under terapi. Subtemat Kan motverka terapins syfte liknade den klassiska synen 
eftersom deltagarna ansåg att de inte hade hämmat sin subjektivitet i 
motöverföringen tillräckligt mycket. 
 
Studentterapeuters definition av motöverföring verkade främst vara av 
intersubjektiv art men det fanns även inslag av en komplementär definiton. Den 
klassiska definitionen hade inte ett stort utrymme men den kunde anas i deras 
beskrivning av att terapeutens subjektivitet kan vara skadlig i förhållande till 
terapins syfte. 
 

Studentterapeuters identifiering av motöverföring 
Temat Motöverföring beror på klienten kan förstås som att deltagarna identifierade 
motöverföring genom en komplementär motöverföring (Racker, 2007) eftersom 
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klienten sökte efter en reaktion från terapeuten som terapeuten sedan anpassade 
sig efter. Deltagarna beskrev en medvetenhet om att det var komplementär 
motöverföring som upplevdes i situationen. Temat Förförståelse avgör 
motöverföringen både liknar och skiljer sig från det som Racker (2007) menar att 
terapeuten drunknar i klientens överföring. Temat är lik denna teori genom att den 
belyser terapeutens svårighet med att överidentifiera sig med klienten. Temat 
skiljer sig åt genom att deltagarna beskrev att identifieringen inte hade sin grund 
hos klienten utan hos terapeuten på grund av dess rigida uppfattning av 
verkligheten. Subtemat Ilska riktad mot klienten skulle kunna förstås utifrån 
Rackers (2007) motöverföringsposition. Motöverföringsposition innebär enligt 
Racker (2007) att terapeuten tar sin verklighetsuppfattning på som reell. Det leder 
till att terapeuten upplever intensiv affekt då klientens verklighetsuppfattning inte 
överensstämmer med terapeutens. Deltagarna beskrev att en stor anledningen till 
aggressionen berodde på deras eget tyckande och ansåg att deras förförståelse var 
den reella uppfattningen om verkligheten. Subtemat går även i linje med en studie 
som fann att studentterapeuter hade förväntningar på klienten och när dessa inte 
tillfredsställdes blev studentterapeuterna upprörda (Hill et al., 2007). Subtemat 
skulle även kunna förklaras av Goodmans (2005) teori om att studentterapeuter 
förmodligen använder sig av projektiv identifikation. Det kan antas att klienten 
riktade en omedveten ilska mot terapeuten som terapeuten sedan projicerade 
tillbaka mot klienten. 
 
Studentterapeuters identifiering av motöverföring verkade ske genom att de 
fokuserade på klientens påverkan på terapeuten, terapeutens påverkan på klienten 
och den dynamik som dessa två tillsammans skapar.  
 
Studentterapeuters användning av motöverföring 
Gällande studentterapeuters användning av motöverföring verkar det som att de 
främst använde motöverföring för sin egen förståelse av vad som hände i terapin. 
Exempelvis temat Ovanligheter hos sig själv, som verkar handla om komplementär 
motöverföring, beskriver deltagarna som berikande för deras förståelse av 
terapiprocessen. Deltagarna märkte att det hände något med dem som inte är 
normalt och under subtemat Beror på klientens problematik blev det tydligare att 
klienten sökte efter att terapeuten ska bete sig på ett givet sätt. När deltagarna 
märkte att det uppkom ovanliga tankar eller beteenden så berikade det deras 
förståelse av klienten och klientens problematik. Subtemat Önskan om stötta 
klienten går i linje med studierna Williams et al. (1997) som fann att studenter 
funderade på hur tillvägagångssättet ska vara för att ge lämpligt med stöd. 
Subtemat talar även för att deltagarna använde sig av motöverföring eftersom det 
liknade Hofsess och Terence (2010) fynd om att känslan av överdrivet ansvar för 
klienten var en prototyp av motöverföring. Temat Empatisk förmåga leder till 
analys förstås som att den konkordanta motöverföringen användes för att föra 
terapiprocessen vidare. Subtemat Kognitiv flexibilitet avgör liknar Arlows (1993) 
beskrivning om hur terapeuten utför en kognitiv uppgift när den skiftar från att 
identifiera sig med klienten till att förstå klientens överföring. Dock skiljer sig 
subtemat från Arlow (1993) på så vis att deltagarna beskrev att de ständigt 
kognitivt skiftade mellan att identifiera och att analysera. Arlow (1993) menade att 
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det var en långsam och utdragen process. Gällande temat Egen överföring 
inblandat i motöverföringen menade deltagarna att reflektion hjälpte dem att 
uppmärksamma det egna bidraget till terapiprocessen. Freud (1910) skrev ”Det är 
den intellektuella hjälpen som för patienten underlättar övervinnandet av 
motståndet mellan medvetet och omedvetet.” Eftersom det intersubjektiva 
synsättet suddar ut den markanta gränsen som den klassiska synen drog mellan 
terapeut och klient så borde samma princip gälla för terapeuten. Alltså, det är via 
den intellektuella reflektionen som terapeuten kan förstå sina omedvetna 
önskningar som motöverföringen tar sitt uttryck. Det är först efter denna 
reflektion som motöverföringen kan användas som ett terapeutiskt verktyg. Det 
kan antas som en självklarhet att studentterapeuten har en omedveten önskan 
med att utföra terapi till exempel såsom Racker (2007) menar att anledningen 
beror på en inre konflikt gällande hanterandet av sin aggression. Det som studien 
fann specifikt gällande önskan om att utföra terapi beskriver deltagarna under 
subtemat Läkande att utföra terapi. Det kan tolkas som Pöstényi (1999) beskrev 
det att terapeuten använder klienten som ett föremål för en omedveten önskan för 
att själv må bättre. 
 
Studentterapeuters användning av motöverföring verkade ske genom att de 
uppmärksammade ovanliga företeelser hos sig själv samt deras subjektiva 
inverkan på terapin. Empati för klienten verkade också vara ett sätt för att 
använda motöverföring eftersom med stöd av empati kunde de analysera klienten. 
 
Biresultat 
Reniks (1993) uppfattning om att den omedvetna motöverföringen blir medvetet 
först efter sessionen går i linje med temat Lättare att märka efter sessionen och 
subtemat Omedveten motöverföring. Deltagarna menade att det berodde på att 
fokus var riktat mot klienten under sessionen. Deltagarna fann stöd i att identifiera 
motöverföringen genom den stund som de använde för att skriva 
minnesanteckningar samt handledningen. Temat Öva upp sin självinsikt och 
subtemat Egenterapi går i linje med den litteratur (Freud, 1912; Goodman, 2005; 
Killingmo & Gullestad, 2011; Wilson, 2013;) som menar att självanalys är ett av de 
bättre tillvägagångssätten för att få en uppfattning om hur och varför terapeuten 
reagerar på motöverföringen. Temat Svårt att analysera om identifikationen är stor 
och subtemat Liknande tankesätt liknar Rackers (2007) syn gällande överdriven 
konkordant motöverföring eftersom deltagarna berättar att identifikationen 
hindrar dem från att analysera klienten. Subtemat Skamligt att själv ha problem 
påminner om Rackers (2007) beskrivning om tvångsmässig objektivitet där 
terapeuten försöker bortse från sin subjektivitet och skapar en myt om den 
perfekta terapeuten. Deltagarna beskriver att psykologstudenter helst inte ska ha 
några egna problem. Dock finns det en uppfattning om att det är en illusion men att 
denna illusion helst ska förverkligas. Tolkningen är att försvaret mot sina egna 
tillkortakommanden erhålls genom försvaret splitting. Det går inte att utifrån 
denna studie dra generella slutsatser om gruppen studentterapeuter men det är 
intressant att deltagarna talar om subtemat i termer av gruppen 
psykologstudenter, eftersom det kan innebära att den skamfyllda upplevelsen av 
att själv ha problem delas av studentterapeuter. Temat Uttrycker inte sina känslor i 
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terapin går i linje med Williams et al. (1997) studie som fann att studentterapeuter 
hanterade sina reaktioner i terapin genom att antingen trycka undan känslorna 
eller att försöka kontrollera känslorna. Williams et al. (1997) antog 
undantryckandet och kontrollerandet av känslorna som något negativt eftersom 
det inte bidrog till klientens självinsikt. Temat går motsatt riktning i förhållande till 
Killingmo och Gullestads (2011) rekommendation om att testa att berätta för 
klienten om känslorna som dyker upp under samtalet. Gällande subtemat Hämmar 
sin ilska gentemot klienten så kan den förklara deltagarnas hantering av ångest. Det 
kan vara så att försvaret att skydda sig mot sin obehandlade inre aggression 
hanterades genom att hjälpa någon annan istället för att hjälpa sig själv. Racker 
(2007) menar att terapeuter ofta har en obehandlad konflikt gällande aggression 
och det är därför de väljer att bli terapeuter. Det kan därför antas att om ilskan 
skulle riktas mot klienten så skulle den även indirekt riktas mot det egna självet. 
Detta skulle kunna innebära stort obehag eftersom anledningen i första taget, 
varför de ens ville bli terapeuter, var att undvika den inre konflikten med 
aggressionen. Det skulle då innebära att försvaret, att utföra terapi, förlorar en del 
av sin funktion. 
 

Sammanfattning 
Studentterapeuternas definition av motöverföring verkade främst vara en 
intersubjektiv definition men med inslag av komplementär definiton samt med 
aningar av en klassisk definiton. Definitionen innehöll även de känslor som 
uppstår inom terapeuten i terapin. Studentterapeuters identifiering av 
motöverföring verkade ske genom att de fokuserade klientens påverkan på 
terapeuten, terapeutens påverkan på klienten och den dynamik som dessa två 
tillsammans skapade. Studentterapeuterna fann stöd i att identifiera 
motöverföringen genom ökad självinsikt samt tid för reflektion efter sessionen. 
Studentterapeuters användning av motöverföring verkade ske genom att de 
uppmärksammade ovanliga företeelser hos sig själv samt deras egen överföring på 
klienten. Även tillämpningen av empati gentemot klienten var ett sätt som 
studentterapeuterna använde sig av sin motöverföring. Som en del av användandet 
av motöverföringen men som kanske var mindre medvetet för 
studentterapeuterna var att de hämmade sin ilska gentemot klienten. 
 
Slutsatser som kan vara nyttiga för en utbildningskontext 
För en utbildningskontext är det intressant att deltagarna beskrev en skam i att 
erkänna både för sig själv och för andra om den har problem. Denna skam verkade 
inverka på hur deltagarna betraktade begreppet sjukdom. Ifall sjukdom anses som 
något ickeönskvärt då har terapeuten en tydlig önskan, inte bara med terapin utan 
även med sig själv. Önskan om att vara frisk. Jag själv som är student har upplevt 
att dessa två begrepp har fått ett litet utrymme på utbildningen. Studenten lär sig 
vad som är en diagnos och vad som inte är en diagnos. Det är såsom att det inte 
existerar något annat, ett subjekt. Ytterliggare intressant ämne för en 
utbildningskontext var deltagarnas beskrivning av att utföra terapi som en 
självläkandeprocess. Att det är läkande att utföra terapi förstås som en naturlig 
process, såsom en sublimeringsförmåga, utifrån att studentterapeuten 
förmodligen har sökt sig till terapin för att den själv har ett behov av att må bättre. 
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Men det kan dock vara av värde att betrakta skillnaden mellan positionerna 
terapeut och klient, så att terapeuten inte blir klienten.  
 

Felkällor 
Deltagarna i studien valdes inte fram med en randomiserad metod vilket gör att 
studien inte beskriver studentterapeuter generellt. Deltagarna deltog även frivilligt 
vilket kan ha inverkat på att endast studentterapeuter som är intresserade av 
begreppet motöverföring deltog. Analysmetoden som innebar att visa frågor i 
intervjumanualen besvarade visa delar av syftet innebar att tematiseringen inte 
blev så fullständig som den kunde ha blivit. Eftersom det kan ha varit så att 
deltagaren först senare, efter att frågan ställts, bildat sig en uppfattning om hur 
den skulle besvara frågan. Exempelvis användes endast första frågan i 
intervjumanualen för att tematisera deltagarnas definition av motöverföring. Ifall 
de andra frågorna även hade använts för att tematisera kring deltagarnas 
definition så hade kanske beskrivningen blivit annorlunda. Även forskarens 
inverkan på arbetet går inte att försummas. Forskaren är själv en student på 
psykologprogrammet, läst samma litteratur och liknande föreläsningar, vilket 
innebär att han kan ha haft svårt att lyfta blicken och att analysera materialet som 
något annat än deltagarnas beskrivning. Fastän exklusionskriterierna existerade så 
fanns det ändå en viss relation mellan forskaren och deltagarna eftersom de båda 
befinner sig på samma utbildning. Det kan ha inneburit att deltagarna valt att inte 
lyfta ämnen som de tror kan vara känsliga i relationen. 
 

Vidare forskning 
För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka ifall synen och 
tillämpningen av motöverföring skiljer sig åt samt hur denna skillnad kan se ut 
mellan studenter som endast har utfört PDT med studenter som endast har utfört 
KBT. Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka studenters 
uppfattning av motöverföring mellan studenter som har utfört terapi en termin 
respektive två terminer, för att möjligen kunna finna bidragande orsaker till 
fördjupad förståelse av begreppet motöverföring. Det skulle även vara intressant 
att i en longitudinell studie som jämförelse undersöka erfarna terapeuters 
förståelse och användning av motöverföring. 
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Bilaga 1 

 
 
 

Informationsbrev 
 
 
 

Vill du vara med i en undersökning om 
studentterapeuters syn på motöverföring i 
utbildningsterapi? 
 

Under vårterminen kommer jag skriva mitt examensarbete om 
studentterapeuters syn på motöverföring i utbildningsterapi. 
Syftet är att genom intervjuer undersöka hur studentterapeuter 
ser på begreppet motöverföring. 
Studien söker åtta studentterapeuter som under vårterminen 
2014 läser termin 8 eller 9 samt har eller har haft PDT-inriktning 
på terapin. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
Intervjuerna sker under tystnadsplikt och det material som 
framkommer i studien kommer att vara avidentifierat. 
Intervjuerna kommer att spelas in på en ljudfil varvid den raderas 
efter en transkribering. Transkriberingarna kommer att 
analyseras på gruppnivå och inga enskilda personer kommer att 
kunna identifieras. Efter analysen av materialet kommer 
transkriberingarna att raderas. 
 
Intervjun tar ca 40min och kommer att genomföras i början av 
mars 2014. Det är en unik möjlighet för dig som blivande terapeut 
att reflektera kring din roll som terapeut. 
 
 
Kontakta mig om du är intresserad av att delta: 
Moses Sirviö, xxx@student.umu.se, 073-xxxxxxx 
 
Handledare, kan kontaktas angående studien: 
Helene Ybrandt, xxx@psy.umu.se 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 
 
Datum: 
Plats: 
Namn: 
 
Förklara följande inledningsvis: 

 Syftet med intervjun: ”Syftet med intervjun är att undersöka studentterapeuter syn på 
motöverföring i utbildningsterapi.” 

 Den sekretess och tystnadsplikt som existerar gällande intervjuerna. 
 Hanterandet av data. 
 Deltagarfrivilligheten. 
 Frågor? 

 
 

1. Hur skulle du definiera begreppet motöverföring? 
 

2. Tycker du att det är ett användbart begrepp för terapi? 
 Om ja - På vilket sätt är det användbart? 
 Om nej – På vilket sätt är det inte användbart? 

 
3. Har du identifierat motöverföring i terapiprocessen? 

- Kan du ge ett exempel? 
 

4. Har du upplevt olika typer av motöverföring? 
- Kan du ge exempel? 

 Varför tror du att de skiljer sig åt? 
 

5. Har du något tillvägagångssätt för att förstå din motöverföring? 
- Kan du ge ett exempel? 

 
6. Har du upplevt att klientarbetet påverkar ditt privatliv? 

  - Kan du ge ett exempel? 
 

7. Har du upplevt att ditt privatliv påverkar klientarbetet? 
- Kan du ge ett exempel?  

 Skulle du vilja berätta hur du upplever det i 
efterhand? 

    
8. Har du använt motöverföring för din egna förståelse av terapiprocessen? 

- Kan du ge ett exempel? 
 

9. Har du upplevt att du kan identifiera dig själv med klienten? 
- Kan du ge ett exempel? 

 
10. Har du upplevt svårigheter att pendla mellan att identifiera dig med klienten och att 

analysera klienten? 
 - Kan du ge ett exempel? 

 Varför tror du att det kan vara svårt att 
pendla mellan dessa? 

 
11. Hur hanterar du dina egna känslor i förhållande till klienten? 

  - Kan du ge ett exempel? 
 

12. Har du upplevt att du har gått in i något slags försvar i terapisituationen? 
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 - Kan du ge ett exempel? 
 Hur ser du på den upplevelsen i efterhand? 

 
13. Har du upplevt impulser att agera eller att tänka på ett överdrivet positivt eller negativt 

sätt i terapin? 
 - Kan du ge ett exempel? 

 Hur upplever du det i efterhand? 
 

14. Har motöverföring lyfts i handledningssituationen? 
- Kan du ge ett exempel? 

 Skulle du vilja att det lyftes på något annat 
sätt i handledningen? 

o Om ja – Hur? 
 

15. Hur ser du på ditt egna bidrag i det psykoterapeutiska arbetet? 
- Hade du velat göra annorlunda? 

 Om ja – Hur? 
 

16. Har du något som du vill tillägga om det vi har pratat om idag? 
 

17. Avslutande funderingar? 
 
 
Avslutningsvis kontrollerar jag att deltagaren har mina kontaktuppgifter om 
det skulle vara något som den undrar över, vill tillägga eller ändra i efterhand. 
Detta kan dock endast göras fram tills uppsatsen är ofärdig, uppsatsen är tänkt 
att vara färdig i mitten på maj. 
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Bilaga 3 
Transkiberingsmetod 

 
[ ] Klamrarna innehåller intervjuarens tal. 
 
[????] Otydligt vad som sägs. Detta tecken tillämpades både för deltagarens 

tal och intervjuarens tal. 
 
( )  Parantes innehåller deltagarens uttryck som inte är språk, t.ex 

(skratt) eller (pustar ut) 
 
.. Två punkter innebär en paus. 
 
… Tre punkter innebär en längre paus. 
 
Kans.. Bokstäver som sluter med två punkter innebär att ordet inte fullföljs 

utan avbryts för att fortsätta i något annat efteråt. 
 
Ljud som inte har transkiberades är: 
Ehm 
Eh 
 


