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Följande studie hade som syfte att undersöka studentterapeuters känsloupplevelser i samtal med 
utbildningsklienter om existentiella teman. Studien grundade sig i semistrukturerade intervjuer med 
sex studentterapeuter på ett psykologprogram i Sverige. Intervjuerna analyserades med hjälp av 
abduktiv tematisk analys. Analysen grundade sig i huvudteman upplevda affekter, terapeutens 
affektmedvetenhet, härbärgering av affekter, terapeutens arbete med affekter och det existentiella 
samtalets påverkan. Resultaten visade på att en lägre medvetenhet om affekter och existentiella 
funderingar försvårade härbärgeringen av och det terapeutiska arbetet med affekterna, vilket ledde 
till missade möjligheter i terapin. Studentterapeuternas affektmedvetenhet kunde ökas genom 
självreflektion och erfarenhet.  Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som säger att 
noviser på området har stort fokus på sin prestation och uppmärksammar därför i lägre utsträckning 
affekterna i rummet. 
 
The following study aims to examine the emotional experiences of trainee therapists when talking 
about existential issues with their clients. The study was based on semi-structured interviews with 
six trainee therapists all of whom were doing a major in psychology at a Swedish university. The 
interviews were analysed by abductive thematic analysis. The analysis was based on the themes 
experienced affects, therapists’ affect consciousness, containing of the affects, the therapist’s work with 
the affects and the influence of conversation about existential issues. The results showed that a lower 
affect consciousness and a lower consciousness about one’s existential standings made it more 
difficult for the trainees to contain the affects and to work with them, which lead to missed 
opportunities in therapy. The trainees’ affect consciousness increased with self-reflection and 
experiences. The results are in line with earlier research which shows that inexperienced therapists 
are focusing too much on their performance and pay therefore less attention to the affects in the 
room. 
 
 

Existentialismen som inriktning finns både inom filosofin och psykologin och 
handlar om den mänskliga existensens grundvillkor - livets realiteter med både dess 
begränsningar och möjligheter (van Deurzen, 1998; Yalom, 1980). Några centrala 
begrepp inom området som vi i detta arbete kommer att utgå ifrån är frihet, ansvar 
och meningslöshet (Yalom, 1980). Enligt Yalom är dessa existentiella teman så gott 
som alltid närvarande i samtalsterapier. Existentiella funderingar är nästintill 
normativa hos människor upp till 26-årsålder (Berman, Weems & Stickle 2006; 
Shumaker, 2012) och individer fortsätter aktivt att leta efter meningen med livet 
även efter ungdomstiden (Steger, Oishi & Kashdan, 2009). Trots detta finns det idag 
en brist på kunskap om existentiellt förhållningssätt hos terapeuter (Shumaker, 
2012; Ulland & DeMarinis, 2013), vilket leder till att de inte uppmärksammar 
existentiella teman (Yalom, 1980). Vidare menar Yalom (1980) att medvetenhet om 
affekter är nödvändigt för att klienten ska kunna utvecklas i sina existentiella 
funderingar. En individ har ingen möjlighet att välja och vilja utifrån sig själv om hen 
inte förstår sina känslor (Yalom, 1980). För att kunna bemöta individen i dennes 
sökande är det nödvändigt för en terapeut att ha en empatisk hållning (van Deurzen, 
1998). Förmågan till empati är även avgörande för studenter som utbildar sig till 
terapeuter för att lyckas i sitt blivande yrke (Nodop & Strauβ, 2013). Denna studie 
är ett bidrag till att öka kunskapen om hur studentterapeuter arbetar med 
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existentiella teman och har fokus på affektmedvetenhet hos terapeuterna i 
terapisituationen.  
 
Definition av begreppen frihet, ansvar och meningslöshet 
Yalom (1980) kategoriserar existentialismen under fyra huvudteman: död, frihet, 
isolering och meningslöshet. I detta arbete har vi valt att fokusera på frihet, 
meningslöshet och ansvar, varav den sista kan ses som ett undertema till 
frihetsbegreppet. I valet av begreppen har vi utgått från vår egen erfarenhet med 
utbildningsterapier då vi anser att dessa teman är de vanligast förekommande i 
sådana sammanhang. En grundläggande tanke inom existentialismen är att 
människan är fri för att själv skapa sin tillvaro och behöver därför ta ansvar för den 
(Yalom, 1980). En människa som kan acceptera sin frihet och på så sätt känna ansvar 
för sitt liv kan skapa en meningsfull tillvaro. Utan känslan av frihet och ansvar kan 
tillvaron däremot upplevas som meningslös (Yalom, 1980). 
 
Begreppet frihet inom existentialismen kan förstås som bestående av individens 
möjlighet att fritt välja, vilja och handla (Yalom, 2002). All denna frihet kan dock 
skapa ångest hos individen när hen har livet i sina händer och möjligheterna till att 
välja är obegränsade. Sartre menar att vi är dömda till frihet (refererat i Yalom, 
2002). Förmågan att leva ett fullgott liv kommer enligt existentialismen av ens vilja 
att ta ansvar för sin frihet att välja samt av att acceptera att ens möjligheter är 
begränsade av fysiska, sociala och psykologiska gränser (Farber, 2010). När 
människan väl har accepterat sin frihet börjar hon ta ansvar för sig själv som 
skapande varelse.  
 
Inom existentialismen ses begreppet ansvar som acceptans för att du själv designar 
ditt liv, en förståelse för att allt som händer och allt som har hänt med dig är ett 
resultat av dina egna beslut och handlingar (Yalom, 2002; Yalom, 1980). Otto Rank 
(Rank, 1936, 1978, refererat i Shumaker, 2012) menar att när människan försöker 
fly från att ta ansvar för sitt liv, från att fullborda sin separation och individuation 
och från dödens ofrånkomlighet så utvecklar hon en neuros. Sådana individer nekar 
egentligen livet (Shumaker, 2012) vilket kan leda till att tillvaron upplevs som 
meningslös (Yalom, 1980). 
 
Existentiell meningslöshet kan ses som en individs oförmåga att förstå vad hen vill 
göra med sitt liv, både på universellt och personligt plan. Yalom (1980) menar på att 
människan har ett grundläggande behov av mening men att det samtidigt inte finns 
någon allmängiltig mening att hitta. Därför behöver människan fråga sig ”vad är 
meningen med mitt liv” istället för ”vad är meningen med livet” (Yalom, 1980). 
Meningen med ens liv ses som något större än de enskilda målen, som en riktning 
mot individens fulla potential. Denna mening kan enligt den existentiella synen 
uppnås bara genom att vara sann mot sig själv, dvs. leva ett autentiskt liv (van 
Deurzen, 1998). Känslan av mening är beroende av den ständigt närvarande 
möjligheten av meningslöshet (Huguelet, 2014). Människan behöver därför söka 
efter mening för att komma bort från känslan av icke-mening.  
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Sökandet efter mening  
Ungdomstiden är en kritisk period för utveckling av mål, värderingar och riktning i 
livet. Det är en tid som anses vara mest förknippat med existentiella frågor och ett 
steg mot etablerandet av en stabil identitet (Berman et al., 2006). Dock slutar inte 
letandet efter mening efter att ungdomstiden är slut. Enligt Steger et al. (2009) söker 
individer i åldersgruppen 25-44 år mest efter mening. I jämförelse med andra 
åldrar, upplever de också minst mening i sina liv. Att sökandet efter mening 
fortsätter högre upp i åldrarna skulle kunna förklaras med de kriser som uppstår 
efter att individen har kommit in i vuxen ålder. Enligt Eriksons teori om de olika 
utvecklingsstadierna innebär början på livet som vuxen att individen tar avstånd 
från sin egen självständighet för att komma in i arbets- och familjelivet (Robinson, 
Wright & Smith, 2013). Robinson et al. (2013) menar på att i detta skede kan 
individen känna att ens inre känsla av självständighet går förlorad i försöken att 
passa in i en viss roll. Detta leder till en kris där individen känner ett behov av att 
söka efter en ny identitet baserat på ens inre motiv snarare än av yttre faktorer.  
 
Existentiell ångest och affekter 
Svårigheter med att hantera sin frihet, ta ansvar för sitt liv och hitta mening kan leda 
till existentiell ångest. Existentiell ångest handlar om en grundläggande oro som vi 
människor känner när vi blir medvetna om oss själva. Denna känsla baserar sig på 
människans medvetenhet om sin sårbarhet och sin egen död (van Deurzen, 1998). 
Tillich (Tillich, 1952, refererat i Berman et al., 2006) menar att existentiell ångest 
sipprar ur tre områden: död och öde, tomhet och meningslöshet samt skuld och 
ångest. Den existentiella ångesten innehåller egentligen stor potential till förändring 
(Yalom, 1980; van Deurzen, 1998; Shumaker, 2012; Schneider, Galvin & Serlin, 
2009). Rollo May (Schneider et al., 2009) menar att terapeuten inte ska försöka tona 
ner klientens ångest utan istället våga gå in i den. Han betonar vikten för terapeuten 
att lyssna på sina egna innersta känslor, sin intuition och sin relation till klienten. I 
denna artikel menar May att empati är en mycket viktig aspekt, kanske den 
viktigaste. Detta innebär att terapeuten vågar möta klienten där hen befinner sig och 
stanna kvar (Schneider et al., 2009).  
 
För att människan ska kunna förändras behövs det dock en önskan och vilja till 
handling (Yalom, 1980). Enligt Yalom kan människan inte önska och vilja om hon 
inte är medveten om sina affekter. Vid arbete med existentiella frågor är det därför 
viktigt att terapeuten har en förmåga att öka klientens förståelse av sina känslor 
(Yalom, 1980, Schneider et al., 2009). Detta kan underlättas av att terapeuten är 
kunnig om affekter och har en egen hög affektmedvetenhet (Solbakken, Hansen & 
Monsen, 2011). 
 
Forskaren Silvian Tomkins har utvecklat en av de främsta teorierna om affekter 
(Sonnby-Borgström, 2012). Han ser på affekter som automatiska reaktioner som får 
individer att reagera på inre tillstånd eller yttre situationer. Dessa reaktioner, så 
som ansiktsuttryck, andning, hjärtrytm etc. är biologiska och ger människor 
beredskap för att handla i en bestämd riktning, de är således grundläggande för 
motivation. Tomkins beskriver nio basala affekter: förvåning-överraskning, intresse-
upphetsning, välbehag-glädje, rädsla-skräck, ledsnad-förtvivlan, vrede-raseri, skam-
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förödmjukelse, avsky och avsmak. Av dessa är förvåning-överraskning den enda som 
är neutral medan intresse-upphetsning och välbehag-glädje anses vara positiva 
affekter. Resterande affekter definieras som negativa. Av alla basaffekter är 
välbehag-glädje, rädsla-skräck, ledsnad-förtvivlan, vrede-raseri samt avsmak nära 
kopplade till ansiktsuttryck (Sonnby-Borgström, 2012). I detta arbete kommer vi för 
läsbarhetens skull använda begreppen affekt och känsla synonymt 1.  
 
Affektmedvetenhet  
Ett sätt att mäta individens medvetenhet om sina och andras affekter är med hjälp 
av begreppet affektmedvetenhet, utvecklat av Monsen (Solbakken et al., 2011). 
Affektmedvetenhet handlar om individens förmåga att uppmärksamma, känna igen, 
tolerera, reflektera över och uttrycka olika affekter. Enligt Solbakken et al. (2011) 
utgör affekterna grunden för vår personliga utveckling och vårt handlande genom 
sin motivationskraft och signalvärde. Affekternas signalvärde ökar människors 
medvetenhet om sig själva i relation till de yttre företeelser som ger upphov till 
affekten. När affekterna aktiveras väcker de olika reaktioner i kroppen -motoriska, 
sensoriska, perceptiva och kognitiva. Varje individ organiserar sina affekter i unika 
skript som utgör grunden för utveckling av mentala representationer av en själv och 
andra. Fokus vid analys av affektmedvetenhet ligger på följande fem aspekter av 
affektintegration: 1) medvetenhet om det stimuli/den kontext som gett upphov till 
affekten; 2) förmågan att känna igen och uppmärksamma de kroppsliga och 
mentala tecken som medvetandegör affekten; 3) förmågan att tolerera affekten, att 
hantera den och att använda sig av dess signalvärde; 4) förmågan att uttrycka 
tydliga och nyanserade affekter genom kroppsställning, intonation, ansiktsuttryck 
och så vidare samt 5) förmågan att ge tydliga och nyanserade semantiska 
beskrivningar av affekter (Solbakken et al., 2011). 
 
Solbakken et al. (2011) menar att affekternas integration i mentala representationer 
har avgörande betydelse för terapin. Om affekterna är dåligt integrerade i klientens 
personlighet kan det leda till en otydlig självbild, känsloförvirring, bristande empati 
och sekundär traumatisering. För att det ska vara möjligt att använda sig av 
affekternas kommunikativa värde i terapin är det viktigt att både terapeuten och 
klienten kan tolerera och upptäcka känslor i rummet. På så sätt underlättas även 
omstrukturering av bristande representationer av en själv och andra. När en individ 
kan känna igen och tolerera affekter samt uttrycka dem på ett nyanserat sätt så 
möjliggörs en mer nyanserad respons av andra (Solbakken et al., 2011). 
 
Allians och empatisk hållning 
Wampold (2010), Norcross (2010), Orlinsky, Rønnestad och Willutzki (2004) samt 
Lambert och Ogles (2004) har undersökt vilka aspekter av terapin som främjar 
klientens förändring. Forskarna kommer fram till att terapiutfallet inte beror så 
mycket på terapins inriktning eller valet av metod som på aspekter hos terapeuten 
och klienten. Orlinsky et al. (1999)  menar att en av huvudfaktorerna för ett positivt 

                                                           
1 Det råder ingen samstämmighet inom forskarvärlden vad gäller användandet av termerna affekt, 
emotion och känsla. I Tomkins teori beskrivs affekt som en rent biologisk reaktion, emotion som ett 
samspel mellan erfarenheter och affekter och känsla som den del av emotionen som innehåller en 
subjektiv upplevelse (Sonnby-Bergström, 2012).  



6 
 

utfall är kvaliteten av den terapeutiska alliansen som är avhängig av terapeutens 
förmåga att inta en empatisk hållning. Denna förmåga antas vara en av de viktigaste 
egenskaperna som kan hjälpa en student att utvecklas till en bra terapeut (Nodop & 
Strauβ, 2013). Orlinsky et al. (2001, 2004) understryker också vikten av att 
studentterapeuter är medvetna om sina emotionella blinda fläckar och sina känsliga 
områden. Nissen-Lie, Monsen och Rønnestad (2010) och Nissen-Lie, Monsen, 
Ulleberg och Rønnestad (2012) kommer fram till att den tidiga alliansen påverkas 
mest av terapeutens interpersonella stil, deras relationella färdigheter och 
upplevelsen av svårigheter i terapin. Författarna menar på att alliansen påverkas 
negativt av terapeutens emotionella svårigheter i klientarbetet, till exempel när det 
gäller tolerans och härbärgering av negativa affekter. Terapeuters personliga 
problem kan också resultera i en sämre förmåga att arbeta med svåra känslor i 
terapin (Nissen-Lie, Havik, Høglend, Monsen & Rønnestad, 2013). 
 
Studentterapeuters utveckling 
Även om en hög medvetenhet om affekter är av betydelse för terapiutfallet visar 
forskning att unga terapeuter som befinner sig i början av sin utbildning har större 
fokus på utveckling av tekniska kunskaper jämfört med utveckling av 
interpersonella färdigheter (Dennhag, 2012). Stoltenberg och McNeill (2009) har 
visat att många nybörjarterapeuter är upptagna av sin egen utveckling i början och 
har därför svårare att möta klienten där hen befinner sig.  
 

Stoltenberg och McNeill (2009) utgår från att studentterapeuter integrerar sina 
teoretiska och praktiska kunskaper om terapi i specifika schemana. Sådana scheman 
är alldeles för generella och rigida från början men utvecklas så småningom genom 
nya erfarenheter och reflektion över ens kunskaper och handlingar, både i stunden 
och efteråt (Schön, 1990; Stoltenberg & McNeill, 2009). Stoltenberg och McNeill 
(2009) använder sig av Golemans teori om sambanden mellan kognition och 
emotion. Goleman menar att vi processar emotioner genom två banor i hjärnan 
(Goleman, 2006). Den första omfattar amygdala och limbiska systemet och innebär 
en affektsmitta. Detta är en mer eller mindre omedveten process som inte har en 
direkt koppling till språkområden i hjärnan. Den andra banan innebär en kognitiv 
bearbetning av emotionell information, individen anstränger sig för att förstå vad 
den andra känner. Detta möjliggör en mer direkt kontroll över beteende, 
beskrivning av emotioner och en större förståelse för deras ursprung (Stoltenberg 
och McNeill, 2009).  
 
Stoltenberg och McNeill (2009) menar att studentterapeuter som befinner sig i början 
på sin utbildning har begränsade praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper. 
De ägnar mycket tid åt att tänka på hur de ska använda sig av sina teoretiska 
kunskaper istället för att reflektera det som händer i rummet. I början känner 
studentterapeuterna stor ångest som har sitt ursprung bland annat i deras 
överdriva negativa tankar om sin egen kompetens och i önskan att prestera. 
Förutom de negativa emotionerna som är förknippade med läroprocessen och 
handledningen så tenderar de att smittas av sina klienters känslor. När 
studentterapeuterna får större erfarenhet av klientarbetet börjar de fokusera mer 
på klienten och mindre på sig själva. De uppvisar också större empati för sina 
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klienter samt en bättre förmåga att uppmärksamma och reflektera över verbala och 
icke-verbala emotionella uttryck hos klienten. Terapeuter kan då bli överväldigade 
av klientens problem och regrediera. Med större erfarenhet blir 
studentterapeuterna även mer medvetna om affektsmittans betydelse för 
terapiarbetet (Stoltenberg & McNeill, 2009).  
 
Syfte 
Denna studie baserade sig på intervjuer med sex studentterapeuter på ett 
psykologprogram i Sverige. Syftet var att undersöka vilka affekter som uppstår hos 
studentterapeuter i samtal med klienter om de existentiella temana frihet, ansvar 
och meningslöshet samt hur de upplever att de påverkas av dessa affekter. 
 
Studien utgick från följande frågeställningar: 

 Vilka affekter beskriver studentterapeuterna att de känner vid klientsamtal 
om de existentiella temana frihet, ansvar och meningslöshet? 

 Hur upplever studentterapeuterna att de blivit medvetna om affekter hos sig 
själva och sina klienter? Hur beskriver studentterapeuterna att dessa 
affekter uttrycks i terapisituationen? 

 Hur upplever sig studentterapeuterna kunna tolerera/härbärgera affekterna 
i terapisituationen?  

 Upplevde sig studentterapeuterna kunna arbeta med affekterna i rummet? 
 Hur uttrycker studentterapeuterna att de har påverkats i sina egna 

existentiella funderingar genom terapin? 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna för studien bestod av sex studentterapeuter från ett psykologprogram i 
Sverige som arbetade på en psykologmottagning. Samtliga var i slutet på sin 
utbildning och studerade antingen på nästsista eller sista av totalt tio terminer. 
Intervjupersonerna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Kvale & Brinkmann, 
2009). Samtliga deltagare uppgav innan intervjun att de har arbetat med något eller 
några av de existentiella temana frihet, ansvar och meningslöshet med någon av sina 
utbildningsklienter. Fyra av deltagarna var kvinnor och två var män. De var i åldern 
mellan 25-29 år. Studentterapeuterna som intervjuats har arbetat främst med 
klienter mellan 18 och 26 år med undantag från en person som hade en klient i 
medelåldern.  Fyra av studentterapeuterna hade arbetat endast med en klient 
medan resten hade haft två klienter. Två av intervjupersonerna hade bedrivit 
kognitiv beteendeterapi och de andra fyra hade arbetat med psykodynamisk terapi 
med de klienter som de berättade om under intervjun. Fem av intervjupersonerna 
hade avslutat terapin medan för en var terapin fortfarande pågående under 
intervjutillfället.  
 
Material 
Insamlingen av data skedde med hjälp av en halvstrukturerad livsvärldsintervju 
(Kvale & Brinkmann, 2009) som var inspirerad av Monsens intervjuguide om 
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kartläggning av affektmedvetenhet, Affect Consciousness Interview (ACI) (Monsen, 
Solbakken & Hansen, 2008; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2011). Studiens 
intervjuguide bestod av tre delar: en inledande del, en huvuddel och en uppföljande 
del (Kvale & Brinkmann, 2009). Den inledande delen bestod av sex frågor som 
handlade om intervjupersonernas ålder, könsidentitet, civilstånd, tro/övertygelse, 
terapiinriktning och antal klienter. 
 
Intervjuguidens huvuddel bestod totalt av 16 frågor: fyra huvudfrågor och 12 
följdfrågor.  Frågorna var inte grupperade områdesvis utan en och samma 
huvudfråga kunde bidra med material till flera av forskningsfrågorna. Den första 
huvudfrågan handlade om vilka existentiella teman terapeuten hade arbetat med 
samt om klientens problematik. I följdfrågorna undersöktes även 
studentterapeuternas egna existentiella funderingar oberoende av samtalen: “Om 
du hade egna existentiella funderingar, tror du att det hade någon betydelse för 
terapin?”. Andra huvudfrågan handlade om vilka affekter som studentterapeuterna 
upplevde i en specifik situation med klienten. Därefter ställdes följande frågor om 
studentterapeuternas affektmedvetenhet och härbärgeringsförmåga: “Hur visste du 
att det var just den känslan?” och ”Hur var det för dig att känna så?”. Den tredje 
huvudfrågan undersökte vilka affekter som studentterapeuterna uppfattade hos sin 
klient i samma situation eller i en annan. Även här handlade följdfrågorna om 
terapeutens affektmedvetenhet och härbärgeringsförmåga. Förmågan att arbeta 
med känslan undersöktes med följande frågor: ”Arbetade ni med den känslan efteråt 
och i så fall hur?”, ”Vad tror du att det innebar för terapin att ni gjorde på det sättet?”.  
I den sista huvudfrågan låg fokus på samtalens påverkan på terapeutens egna 
existentiella funderingar: “ Påverkade dessa samtal dig som privatperson? Skulle du 
kunna ge något exempel?” Intervjuguidens uppföljningsdel bestod av tre frågor som 
undersökte intervjupersonens upplevelse av intervjun som till exempel “Hur var 
den här intervjun för dig?”. Hela intervjuguiden finns publicerad i Bilaga 2. 
 
Tillvägagångssätt  
Som första steg i datainsamlingen författades ett infoblad som skulle användas vid 
rekrytering av intervjupersoner. Infobladet innehöll information om kraven och 
omständigheterna kring själva intervjun, korta beskrivningar av de existentiella 
temana frihet, ansvar och meningslöshet samt kliniska uttryck (se Bilaga 1). Därefter 
sammanställdes studiens intervjuguide. Frågorna prövades vid två provintervjuer 
utförda av var och en av författarna. Detta för att kunna avgöra intervjuns längd och 
frågornas lämplighet. Intervjuguiden behöll sin ursprungliga form efter 
provintervjuerna. Intervjupersonerna kontaktades personligen, via sociala medier 
och genom tredje part. Efter att deltagarna anmält intresse för att delta i studien fick 
de läsa infobladet. För att kunna ställa upp på intervjun behövde intervjupersonerna 
ha arbetat med en eller flera klienter vars problematik kunde kopplas till 
någon/några av de ovanstående existentiella temana. Intervjuerna genomfördes 
under oktober 2014 på universitetsområdet. Var och en av författarna intervjuade 
tre personer. I början av intervjun presenterades de valda existentiella temana 
kortfattat för att på så sätt underlätta för deltagarna att komma in i ämnet. 
Deltagarna informerades om konfidentialitet och frivillighet samt om möjligheten 
att avbryta intervjun om de så önskade utan några konsekvenser. Intervjuerna 
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spelades in med diktafon och deras längd varierade mellan 45 och 65 minuter. Var 
och en av författarna transkriberade sedan intervjuerna de hade gjort med hjälp av 
programmet Express Scribe. Samtliga intervjuer har anonymiserats genom att ta 
bort namnen på deltagarna samt ändra på speciella och dialektala uttryck. Alla 
intervjuer kodades av båda författarna.  
 
Analys 
Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Denna analysmetod valdes 
utifrån studiens syfte att komma åt deltagarnas individuella upplevelser samt 
utifrån en förhoppning om att hitta gemensamma teman för dessa. Analysen 
genomfördes med en abduktiv ansats för att möjliggöra användandet av befintliga 
teorier och samtidigt kunna bidra med nya resultat. Genomförandet av den 
tematiska analysen gjordes på latent nivå i enlighet med de riktlinjer som definierats 
av Braun och Clarke (2006).  
 

1. I fas ett, att lära känna sitt datamaterial (Braun & Clarke, 2006), bearbetades 
det insamlade materialet. Inspelningarna från intervjuerna transkriberades 
och lästes därefter igenom ett flertal gånger.   

2. I fas två, generering av initiala koder, gjordes en kodning av samtliga 
intervjuer med utgångspunkt i forskningsfrågorna för att sedan sammanfatta 
dessa till en gemensam kodlista. Den första kodlistan bestod av 161 koder, 
vilka sedan omarbetades till en ny kodlista bestående av 32 slutgiltiga koder. 
Efter att de slutgiltiga koderna arbetats fram kodades alla intervjuer om med 
den nya kodlistan.  

3. I fas tre, tematisering, påbörjades arbetet med temana utifrån de slutgiltiga 
koderna. Vissa koder sammanfördes medan andra togs bort. På det sättet 
gjordes en provtematisering.  

4. Fas fyra, granskning av teman, innebar en omarbetning av 
provtematiseringen där koderna arrangerades om i ett försök att hitta 
lämpliga teman. Den slutgiltiga tematisering bestod av fem huvudteman och 
14 underteman.  

5. I fas fem och sex, definiera och namnge teman och skriva rapporten, namngavs 
och definierades de fastställda teman utifrån deras innehåll och betydelse. 
Därefter ritades en konceptuell modell för att tydliggöra hur de olika temana 
hänger samman. Efter detta påbörjades resultatskrivandet. 

 
Citatredigering 
Alla citat har redigerats genom att ta bort namn på personer och platser samt genom 

att använda det könsneutrala pronomenet hen. Symbolen (…) har använts för att 

markera utelämnade delar av ett svar och symbolen (.) för att ange paus mellan ord.  

Epistemologiska utgångspunkter 
Författarna utgår från att all kunskap är kontextbunden och utgör en produkt av 
socialt samspel (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Därför är resultaten av följande studie 
direkt beroende av de intervjusituationer som utgjorde grunden för 
datainsamlingen och därför görs det inga anspråk på att generalisera resultatet till 
andra sammanhang. Då författarna själva går sitt sista år på psykologprogrammet 
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på samma läroanstalt som intervjupersonerna är det möjligt att studiens resultat 
färgats av deras förkunskaper i ämnet, av deras bekantskap med deltagarna och av 
deras kunskaper om läroprocessens organisering. 
 
Etiska överväganden 
Studien tog hänsyn till följande etiska riktlinjer för forskning: riktlinjen om 
konfidentialitet, informerat samtycke och konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009; 
Vetenskapsrådet). Deltagandet i studien var frivilligt. Var och en av 
intervjupersonerna lämnade muntligt samtycke i början på intervjun. Det var 
möjligt för deltagarna att avbryta sin samverkan i studien när som helst utan några 
konsekvenser. Deltagarnas konfidentialitet garanterades genom en avkodning av 
materialet, en särskilt viktig aspekt då urvalet bestod av studenter från två terminer 
inom psykologprogrammet på samma lärosäte. Författarna anser inte att 
deltagandet i studien medförde några administrativa konsekvenser för 
intervjupersonerna. Intervjupersonernas upplevelser av intervjun undersöktes i 
uppföljningsfrågorna för att kunna bemöta eventuella personliga konsekvenser som 
studien medförde för dem (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
 

Resultat 

Analysen av de sex intervjuerna där studentterapeuterna berättade om vilka 
affekter som de upplevde i samtal om existentiella teman frihet, ansvar och 
meningslöshet med sina utbildningsklienter hade sin utgångspunkt i fem 
huvudteman: upplevda affekter, terapeutens affektmedvetenhet, härbärgering av 
affekter, terapeutens arbete med affekter och det existentiella samtalets påverkan. 
Tematiseringen grundade sig i forskningsfrågorna. Huvudteman och underteman 
presenteras i Tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1. Förteckning över samtliga huvudteman och underteman.  

Huvudteman Underteman 

Upplevda affekter  Få neutrala och positiva affekter 
Övervikt av negativa affekter 
Terapeutens affektfokus 
 

Terapeutens affektmedvetenhet  Terapeutens affektigenkänning 
Affektuttryck i rummet 
 

Härbärgering av affekter  Försvårande faktorer 
Underlättande faktorer 

Terapeutens arbete med affekter Att arbeta med känslor 
Att inte arbeta med känslor 
 

Det existentiella samtalets påverkan  Väcker nya frågor 
Större medvetenhet om livets 
begränsningar 
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Större acceptans 
Ifrågasättande av yrkesval 
Ökad självinsikt 

 
Upplevda affekter 
Under intervjuerna berättade studentterapeuterna om de affekter som de hade 
upplevt både hos sig själva och hos klienten vid samtal om de existentiella temana 
frihet, ansvar och meningslöshet. Studentterapeuterna beskrev få positiva och 
neutrala affekter. Dessa var intresse, välbehag och förvåning och hade sitt ursprung 
i oväntade händelser i terapirummet och i terapins framsteg. Däremot uppgav 
intervjupersonerna att de upplevde en övervikt av negativa affekter som rädsla, 
vrede, ledsnad, avsky och skam. Studentterapeuterna beskrev att de upplevda 
negativa affekterna var förknippade med insikt om existensens realiteter så som 
livets slut och valmöjligheter samt den terapeutiska relationen. Det som 
intervjupersonerna beskrev som upphov till rädsla och frustration i den 
terapeutiska relationen var bland annat tvivel över sin egen kompetens, 
terapeutrollen, klientens agerande i rummet samt sättet på vilket terapeuterna blev 
indragna i klientens mönster. Nedan följer två citat som handlar om två 
studentterapeuters negativa affekter härstammande från den terapeutiska 
relationen: 
 
”Det blir ju väldigt jobbigt när man sitter och ska liksom vara den professionella på något 
sätt. (.) Den här personen, hen var ju liksom vuxen till åldern men jag upplevde att hen på 
många sätt var ganska mycket yngre i hur hen agerade.  (…) Så att jag fick liksom jäkligt 
jobbigt att sitta med någon som känns som ett barn och så ska man på något sätt liksom 
bemöta det här på ett bra sätt. Och det enda jag ville göra var typ att hoppa fram och typ 
krama om den här personen liksom. (…) Det var verkligen skitsvårt som. (.) Men som 
terapeut som att sitta och bli rädd och. Och jag kan inte slå av helt (…).” 
 
”På sätt och vis var det väl nästan ett välkommet omslag (.) från oron till att kunna bli 
irriterad istället. Samtidigt som (.) det är ju också antagligen en sak som man ska lära sig att 
hantera och jag har alltid haft inställningen att det är klart att vi kommer att möta klienter 
som vi (.) blir irriterade på eller personer som man kanske inte ens tycker om utifrån om 
vad de berättar (…) Men det är ju inte en behaglig upplevelse att uppleva att den här 
personen som är nedstämd som jag vill hjälpa också gör mig frustrerad.” 
 

Studentterapeuterna beskrev att de hade större fokus på sina egna affekter i 
samtalen om existentiella teman i jämförelse med hur de uppfattade klientens 
känslor. De kunde uppge många affekter hos sig själva samt berätta vad de var 
förknippade med. Studentterapeuterna hade också lättare att namnge dessa känslor 
i jämförelse med de affekter som uppfattades hos klienten. 

 
Terapeutens affektmedvetenhet 
Studentterapeuterna beskrev sin medvetenhet om de egna affekterna främst genom 
inre tecken, så som kroppsliga eller kognitiva signaler. De kroppsliga signalerna 
innefattade känningar i den egna kroppen, ofta en allmän känsla i kroppen eller 
känningar i magen. De kognitiva signalerna som beskrevs var bland annat ökad 
tankeverksamhet i stressade situationer. 
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”Något, lite så här bröstkorgen, kanske lite magen och så (…) som en klump tror jag (.) men 
samtidigt liksom någonting oroligt, som att någonting liksom rör sig (…) fladdrar till som 
om man är nykär snarare så där (…) det var en obehaglig känsla, jag tror genom huvudet 
började det liksom (.) det drog iväg väldigt mycket (…) det första som for genom huvudet 
var ungefär ”hur långt skulle den här personen kunna gå” (…) det var en obehaglig tanke att 
tänka och det kändes liksom i kroppen att det här är, ja, det var obekvämt liksom.” 
 

Vid frågor om hur intervjupersonerna kände igen klientens affekter uppgav de 
främst yttre tecken kopplade till ansiktet och kroppsställning samt verbala uttryck.  
 
”Hen använde mer adjektiv, mer substantiv också (…) beskrev detaljer (…) Hen var piggare, 
hen var. (.) Hen pratade fortare, hen sträckte på sig mer eller hen satt mer upprätt. Hen hade 
ett mer vaket uttryck, mer ansiktsmimik (…) titta, ögonkontakt (…) Så uppfattade jag det i 
alla fall, att hen kommunicerade mindre med kroppsspråk och mer verbalt. När vi annars 
pratade så hade hen ett väldigt rik, rik kommunikation genom kroppsspråk alltså, att hen 
visade att hen var ledsen, hen tittade ner, hen tittade bort, hen sjönk ihop, hen grät.” 
 

Beskrivningarna om terapeuternas egna affekter var nyanserade och många 
berättade ingående hur de kunde känna igen sina affekter. Svaren om medvetenhet 
om klienternas affekter var däremot mer likriktade och beskrevs i liknande termer 
oberoende av intervjuperson. Studentterapeuterna berättade även att de ibland 
hade svårt att veta varifrån känslan hos dem själva kom ifrån, om den var deras egen 
eller något från klienten.  
 

Härbärgering av affekter 

Studentterapeuterna berättade att deras förmåga att härbärgera känslorna i 
rummet försvårades av de egna rädslorna, identifikation med klienten samt av 
affektsmittan. De egna rädslorna kunde resultera i undvikande av det aktuella 
ämnet. Affektsmittan försvårade härbärgering i och med att terapeuterna ofta var 
omedvetna om affekterna i stunden. Många beskrev också att de identifierade sig 
med sina klienter vilket gjorde att de påverkades mycket av klientens känslor och 
hade därför svårare att härbärgera dem. Konsekvensen av att inte ha kunnat 
härbärgera känslorna i rummet på grund av ovanstående faktorer blev en negativ 
påverkan på studentterapeuterna i form av ältande och förstärkning av egna 
rädslor. 
 
”Jag började tänka mer på, på liv och död och frihet att leva och allt det innebär liksom. (…) 
Alltså mycket av terapin handlade ju om rädsla för döden, och den smittades ju av 
jättemycket. (…) Och det kan jag känna mig fortfarande påverkad av. Och det tror jag 
handlar om att jag och klienten är i samma ålder, vi har ganska lika liv. Så för mig blev det 
ganska mycket så här, reellt, alltså så här man kan bli sjuk fast man är så ung som jag.”  

Det som underlättade härbärgeringen av negativa känslor var framför allt de egna 
reflektionerna som ledde till en ökad affektmedvetenhet hos terapeuten. 
Studentterapeuterna berättade att handledningen var till stor hjälp i det avseendet.  
Även erfarenhet i form av utvecklad kompetens och vana uppgavs som 
underlättande faktorer. Intervjupersonerna uppgav att neutrala känslor var lättare 
att härbärgera än negativa känslor. 
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”Jag tittade väldigt mycket på mig själv, alltså på mina känslor, att jag var frustrerad. (…) 
Och sedan kunde jag se att personen berättar ju att den är frustrerad. Men i början så tyckte 
jag att det var väldigt, då fattade jag alltså, jag visste ju vad det var men jag fattade inte att 
det var det. (…) Ja, det var väldigt nytt och jag visste, jag kunde inte riktigt beskriva känslan 
jag fick.(…) Eller var den kom ifrån på något sätt. Men sedan så när jag blev mer van eller 
fick handledning och pratade mer om det så var det mer som en. (…) Att jag utvärderade 
mina egna känslor, eller försökte i alla fall, under samtalet.”  
 

Terapeutens arbete med affekter 
När studentterapeuterna blev tillfrågade om de upplevde sig kunna arbeta med 
affekterna i rummet berättade de flesta att de inte gjorde det i början av terapin. 
Studentterapeuterna uppgav olika faktorer som hindrade dem från att arbeta med 
de upplevda affekterna. De beskrev att de kände sig begränsade av sin något 
bristande kompetens och av självaste metoden. Många berättade att de var oroliga 
för att improvisera eller kringgå det terapeutiska kontraktet. Studentterapeuterna 
beskrev även att det var svårt att arbeta med en affekt som de inte var helt medvetna 
om. Några av intervjupersonerna berättade att de hade en idealbild av hur de ska 
vara som terapeuter, vilket inte alltid stämde överens med verkligheten och då 
försvårades arbetet med affekter. De flesta av intervjupersonerna uppgav att 
svårigheter att arbeta med känslor kunde ofta leda till missade möjligheter.  
 
En av intervjupersonerna beskrev sina tankar kring hur hen ville arbeta med 
känslan av hoppfullhet hos klienten:  
 
”Jag blev lite, jag såg det som någonting viktigt och något att ta vara på och då blev det också 
(.) viktigt att försöka (.) bevara det eller, eller (…) att förvalta liksom det här. (…) Jag tror 
inte jag lyckades så bra. Tyvärr (.) det var så jag tänkte och det var så jag ville men, men jag 
visste inte hur jag skulle göra det. (…) Jag hade många tankar kring vad gör man när en klient 
berättar om drömmar, drömtydning eller liksom, jag vet inte. (.) Jag kände att jag inte visste 
vad jag skulle göra av det materialet och tyvärr så gjorde jag inte så mycket med det och det 
(.) försvann bort (…)Vi kunde ha kommit längre. (…) Nu så var det, det fanns en möjlighet 
men jag kunde inte riktigt ta vara på den (…)” 
 

Studentterapeuterna berättade att de med tiden kunde utveckla olika verktyg som 
underlättade arbetet med affekterna. De uppgav att handledning, egen erfarenhet 
och professionell utveckling var de mest befrämjande faktorerna. Flera av 
studentterapeuterna berättade att handledningen utgjorde en viktig arena för 
ventilering av negativa affekter och tabubelagda ämnen. De uppgav dock att det 
kunde dröja länge innan de vågade erkänna känslor av t.ex. skam kopplat till 
idealbilden av en terapeut. Intervjupersonerna beskrev att handledningen bidrog 
även till att de började reflektera mer över sina egna känslor och försökte använda 
sig av dem i arbetet med klienten, vilket i sin tur främjade klientens utveckling.   
”Det vart liksom väldigt så där klinch med min självbild, för jag upplever inte att jag är en 
sådan person och jag liksom upplever att jag är empatisk och liksom en medkännande 
person. Men med henom, under vissa samtal så kände jag inte, så var det helt som bortblåst. 
Jag började verkligen så där tvivla på mig själv (…) som terapeut liksom. (…) Men det här 
var verkligen, som jag sade kort, handledningen var verkligen oumbärlig. Jag vet liksom inte 
om jag, vad som riktigt hade hänt med mig om jag inte hade haft handledningen. Men nu när 
vi pratar om det så kommer jag typ på att om jag hade varit bättre på att jobba med 



14 
 

affekterna i rummet. (…) Om jag hade kunnat liksom jobba med det med henom i våran 
relation där och då så hade jag nog kunnat komma ur det snabbare och inte varit i lika akut 
behov av handledning. (…) Det tog mig, jag tror det tog typ två veckor för mig innan jag ens 
vågade ta upp det i handledningen, att jag hade känt det här.”  
 

Det existentiella samtalets påverkan 
Samtliga studentterapeuter berättade att samtalen om existentiella teman hade en 
stark påverkan på dem, främst i form av affeksmitta. Flera av de intervjuade 
terapeuterna började identifiera sig med sina klienter och började diskutera 
liknande ämnen både i sin egenterapi och i handledningen. Intervjupersonerna 
uppgav att samtalen väckte nya frågor hos dem och de blev mer medvetna om livets 
realiteter och begränsningar. Många av studentterapeuterna berättade om sina egna 
svårigheter med att acceptera den existentiella friheten och började tydligare se sitt 
eget ansvar i både det professionella och privata livet. Vissa uppgav att samtalen 
med klienten väckte funderingar kring nuet och framtiden och vikten av att leva i 
stunden. Ytterligare en aspekt som terapeuterna lyfte fram i intervjuerna var en 
större acceptans för sig själva som personer och psykologer, även om vissa också 
stundvis ifrågasatte sitt yrkesval. De flesta av intervjupersonerna beskrev att deras 
arbete underlättades av en större självinsikt och ökad reflektion kring existentiella 
frågor så som frihet, ansvar och meningen med livet.  
 
Citatet nedan innehåller en studentterapeuts funderingar kring vikten av självinsikt 
och egen erfarenhet i samtal om existentiella frågor: 
 
”Men säg att jag aldrig hade kommit förbi det här som jag berättade för dig inledningsvis 

med dödsångesten, det med (.) och så får jag en klient som kommer in med ett sådant tema 

(.) och jag är helt fast i det. Jag vet inte, det blir ganska svårt att hjälpa sin klient på något 

sätt om man inte har städat framför sin egen dörr innan. (…) Jag tänkte faktiskt först på min 

intake -klient som jag hade. Hen hade väldigt mycket dödsångest, extremt mycket 

dödsångest (…) hur hade det blivit för mig där då hade jag inte gått i egenterapi än (…) Där 

kunde man verkligen prata om megaparallellprocess. (.) Jag vet inte hur det hade gått riktigt. 
Jag var inte så klar då som jag är nu med det.” 

 

Tolkning och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka affekter som uppstår hos 
studentterapeuter i samtal med klienter om de existentiella temana frihet, ansvar 
och meningslöshet. Studien baserades på sex intervjuer med studenter från ett 
psykologprogram i Sverige. Den utgick från frågeställningar kring 
studentterapeuternas affekter, affektmedvetenhet, härbergäringsförmåga, sätt att 
arbeta med känslorna i rummet samt deras egna existentiella funderingar.  
Sammanfattningsvis beskrev studenterna att de upplevde en övervikt av negativa 
affekter. De berättade även att en lägre grad av affektmedvetenhet försvårade 
härbärgeringen av affekterna i rummet och därmed också arbetet med dem. Att inte 
lyckas använda affekter i samtalen uppgavs leda till missade möjligheter i terapin. 
Att arbeta med affekterna uppgavs däremot resultera i att terapin gick framåt. 
Resultaten pekar på att studentterapeuternas affektmedvetenhet kan ökas framför 



15 
 

allt genom självreflektion och mer erfarenhet kring användning av både de egna och 
klientens affekter i samtal om existentiella teman.   
 
Upplevda affekter 
Studentterapeuterna berättade att de upplevde en övervikt av negativa affekter i 
samtal om existentiella teman. Detta kan tolkas som att de nya terapeuterna redan 
från början bär på en oro som sedan eskalerar på grund av identifikation med 
klienten. Att möta en person med existentiella funderingar och känna igen sig själv 
i personens livssituation kan tänkas väcka en hel del obehag hos den oerfarna 
terapeuten. Terapeuter under utbildning är mycket sårbara för att uppleva höga 
stressnivåer, vilket kan få en negativ påverkan på det professionella fungerandet 
(Pakenhem & Stafford-Brown, 2012). Osäkerhet kring den egna professionella 
kompetensen är en av de främsta stressorerna för studentterapeuter (Cushway, 
1992; Cushway & Tyler, 1994), vilket också kan ses i resultaten på denna studie. 
Studentterapeuterna kunde beskriva sina egna känslor mer utförligt i jämförelse 
med de känslor som de uppfattade hos klienten. Detta stämmer överens med 
Stoltenbergs och McNeills teorier (2009) som visar att noviser på området tenderar 
att ha större fokus på sin prestation och de egna upplevelserna. Detta leder i sin tur 
till att de inte uppmärksammar klientens affekter och deras påverkan på den 
terapeutiska relationen. 
 
Terapeutens affektmedvetenhet 
Studentterapeuterna berättade att de tolkade sina egna känslor oftast utifrån 
kroppsliga förnimmelser medan igenkänningen av klientens känslor grundade sig 
främst på yttre tecken, som ansiktsuttryck och tal. Trots att studentterapeuterna 
kunde beskriva och tolka sina egna känslor var de i stunden ofta omedvetna om 
känslornas ursprung. De uppgav att det många gånger var svårt för dem att skilja 
mellan sina egna och klientens känslor. Det ovanstående kan tolkas som om 
studentterapeuterna inte alltid hade vetskap om de mentala tecken hos en annan 
person som medvetandegör affekten eller känslans kontext (Solbakken et al., 2011). 
Detta kan tänkas tyda på en lägre grad av affektmedvetenhet.  
 
Att studentterapeuterna använde sig oftast av yttre tecken vid igenkänning av 
klientens affekter kan även tänkas bero på att nya terapeuter har relativt rigida 
scheman, tidigare situationer som påminner om den nuvarande är få (Stoltenberg & 
McNeill, 2009). När affekterna i rummet tolkas utifrån dessa scheman blir 
tolkningen ofta ytlig. Studentterapeuterna har en mental representation av hur en 
viss affekt uttrycks och har därför en tendens att tolka klientens känslor endast 
utifrån den. Ytligheten kan tänkas bli en konsekvens av att de inte letar efter andra 
signaler eller undersöker affektuttrycken vidare.  
 
Härbärgering av affekter 
Studentterapeuterna uppgav att det fanns både försvårande och underlättande 
faktorer som påverkade deras förmåga att härbärgera affekterna i rummet. Det som 
försvårade härbärgeringen beskrevs vara egna rädslor, identifikation med klienten 
och affektsmitta. Dessa kan tolkas som olika uttryck för en lägre grad av 
affektmedvetenhet hos studentterapeuten (Solbakken et al., 2011). Att 
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studentterapeuterna inte var helt medvetna om sina känslors ursprung och hade 
svårigheter med att tolerera dem försvårade härbärgeringen av klientens affekter.  
 
En större medvetenhet och acceptans för de egna negativa känslorna underlättade 
däremot härbärgeringen av klientens affekter. Dessa underlättande faktorer kunde 
uppnås tack vare egna reflektioner och utvecklad kompetens. Arbetserfarenhet och 
handledning visade sig vara viktiga för studentterapeuternas utveckling av sin 
härbärgeringsförmåga. Handledarens roll i detta avseende har lyfts fram av bland 
annat Casement (1991). Han menar att en av handledarens viktigaste funktioner är 
att härbärgera den nya terapeutens känslor så att hen i sin tur kan klara av att 
härbärgera de affekter som uppstår under klientsamtalet (Casement, 1991).  
 
Terapeutens arbete med affekter 
Studentterapeuterna berättade att det var svårare att arbeta med affekterna i 
rummet i början av terapin men att de sedan utvecklades i detta avseende främst 
tack vare handledningen. Intervjudeltagarna beskrev generellt att de kände sig 
hindrade av sin bristande kompetens, själva metoden och sin osäkerhet kring 
terapeutrollen. Att unga terapeuter i början av sin utbildning har större fokus på sin 
prestation och sina tekniska kunskaper på bekostnad av interpersonella färdigheter 
har påpekats av bland annat Dennhag (2012) och Stoltenberg och McNeill (2009). 
Detta kunde även ses hos de studentterapeuter som intervjuats. 
Studentterapeuternas önskan att prestera och leva upp till sina egna och andras 
förväntningar hindrade dem från att bli mer medvetna om affekterna i rummet, 
vilket kan tänkas ha försvårat arbetet med känslan. Det ovanstående 
överensstämmer med hur Stoltenberg och McNeill (2009) beskriver 
studentterapeuter i början på sin utbildning. Även intervjupersonernas berättelser 
om överdrivna negativa tankar om sin kompetens, negativa känslor kopplade till 
arbetet och stor affektsmitta stämmer överens med författarnas teori. 
Studentterapeuterna berättade att deras oförmåga att arbeta med känslor på grund 
av ovanstående faktorer ledde till missade möjligheter i terapin. Detta kan förstås 
utifrån Yaloms (1980) syn på terapeutens roll i samtal om existentiella frågor. Han 
menar att det inte är möjligt för en individ att välja och vilja utan att förstå sina 
känslor (Yalom, 1980). Det blir därför svårt för klienten att utvecklas om hen inte 
blir medveten om sina affekter med hjälp av terapeuten. 
 
Studentterapeuterna uppgav att de började arbeta med affekterna i rummet främst 
tack vare handledningen. Handledningen möjliggjorde för intervjupersonerna att 
utöka sin förmåga att härbärgera klientens känslor genom reflektion, vilket i sin tur 
underlättade deras arbete med affekterna. Utöver detta kunde studentterapeuterna 
ventilera och börja acceptera sina negativa känslor kopplade till den terapeutiska 
relationen.  På så sätt blev det möjligt för dem att välja ett nytt arbetssätt som drev 
terapin framåt. Orlinsky et al. (2001), Cushway (1992) och Brenner (2014) betonar 
vikten av handledningens roll för nya terapeuter. Orlinsky et al. (2001) menar att 
handledningen är en av de största underlättande faktorerna för 
studentterapeuternas professionella utveckling. En handledning som dessutom 
syftar till att synliggöra, validera och normalisera studentterapeuters negativa 
affekter förknippade med den terapeutiska relationen utgör en grundläggande 
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träning i empati (Brenner, 2014). Cushway (1992) menar även på att 
studentterapeuter ofta vänder sig till sina handledare när de känner sig stressade 
över arbetet med klienten och sin professionella roll. I och med att 
studentterapeuterna berättade att de blev mer accepterande mot sina egna känslor 
skulle det kunna antas att de även visade större empati gentemot klienten. Detta kan 
tänkas ha stärkt alliansen och ytterligare bidragit till att driva terapin framåt 
(Wampold, 2010; Norcross, 2010; Nissen-Lie et al., 2012; Orlinsky et al., 2004; 
Lambert & Ogles 2004; Nodop, & Strauβ, 2013). 
 
Det existentiella samtalets påverkan 
Resultaten kan tolkas som att det är viktigt för studentterapeuter att vara medvetna 
om var de står i förhållande till de existentiella frågorna samt vilka affekter som 
dessa frågor väcker hos dem. Genom en sådan medvetenhet skulle 
studentterapeuterna antagligen känna sig mer förberedda att möta klienter i deras 
existentiella funderingar. Detta skulle även kunna underlätta härbärgeringen av 
känslan i rummet och arbetet med den, något som är av stor betydelse vid 
existentiella samtal (Yalom, 1980). Även Orlinsky et al. (2001, 2004) betonar vikten 
för studentterapeuter att vara medvetna om sina emotionella blinda fläckar och sina 
känsliga områden. Resultaten på den aktuella studien stämmer överens med detta 
då intervjudeltagarna uppgav att de hade lättare att hantera klienternas 
existentiella funderingar och känslor kopplade till dessa när de själva hade 
reflekterat över och blivit mer medvetna om sin egen utgångspunkt. 
 
Det råder en brist på kunskap om existentiellt förhållningssätt hos terapeuter 
(Shumaker, 2012; Ulland & DeMarinis, 2013), vilket leder till att de inte 
uppmärksammar eller rentav undviker existentiella teman i terapin (Yalom, 1980). 
Detta tycks också vara fallet hos de intervjuade studentterapeuterna. Visserligen 
hade många haft egna existentiella funderingar, men då dessa teman inte lyfts fram 
på ett tydligt sätt i utbildningen blir det ett stort ansvar för den nya terapeuten att 
klara av sådana samtalsämnen i terapin. Större medvetenhet om de existentiella 
frågorna tillsammans med större affektmedvetenhet tycks, utifrån resultaten, 
underlätta studentterapeuternas arbete. Detta är i enlighet med Yaloms (1980) teori 
om att medvetenhet om affekter är nödvändigt för att klienten ska kunna utvecklas 
i sina existentiella funderingar. Det är svårt för en ny terapeut att komma åt dessa 
känslor utan att själv vara medveten om sina egna. 
 
 
 

Sammanfattande diskussion 
 
Studiens betydelse 
Resultaten på denna studie tyder på hur viktigt det är för studentterapeuter att 
känna sig förberedda att möta sina klienter i svåra existentiella samtal. De flesta 
intervjupersonerna uppgav att de saknade verktyg för att kunna arbeta med ämnen 
som väcker starka känslor, som till exempel hopplöshet och meningslöshet. 
Studentterapeuter skulle kunna bli behjälpta i detta avseende om de kunde få 
kunskaper om existentiell psykologi och affektteori redan innan de påbörjar sitt 
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klientarbete. Det skulle också kunna underlätta för studentterapeuterna om det 
lades större fokus på arbetet med existentiella teman och affekter i handledningen. 
Det skulle vara betydelsefullt för studentterapeuterna om det fanns till exempel en 
öppen diskussion kring negativa aspekter av terapeutrollen samt kring arbetet med 
svåra ämnen, så som suicid.  
 
Studentterapeuterna som deltog i studien beskrev en övervikt av negativa affekter 
och stress kopplade till sin professionella roll, något som stämmer överens med 
tidigare forskning av Pakenham och Stafford-Brown (2012). Författarna föreslår att 
studentterapeuter bör erbjudas någon form av stresshantering som del av sin 
utbildning. Detta skulle kunna bestå av bland annat mindfulnessövningar (Shapiro, 
Brown & Biegel, 2007) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Stafford-
Brown & Pakenham, 2012). Dessa har visat sig minska studentterapeuters 
stressnivå, upplevelser av negativa affekter och ältande samt leda till ökad 
självmedkänsla och affektregulering (Shapiro et al., 2007; Stafford-Brown & 
Pakenham, 2012). 
 
Begränsningar 
Det finns flera faktorer som kan ha påverkat studiens reliabilitet. Dessa kan kopplas 
till aspekter av datainsamlingen så som rekrytering, instrument, intervjusituationen 
och databearbetning (Kvale & Brinkman, 2010). Vid rekryteringen av 
intervjupersoner användes ett infoblad som innehöll definitioner av de existentiella 
temana frihet, ansvar och meningslöshet. Definitionerna av de existentiella 
begreppen sammanfattades av författarna själva och återspeglade deras tolkning 
och förståelse av teorin på området. Detta kan ha påverkat vilka som valde att delta 
i studien samt färgat deras uppfattning och tankar kring de valda temana. 
Intervjuguiden var utformad på ett sätt som lade stort fokus på 
studentterapeuternas upplevelser av sina egna och klienters känslor. Den innehöll 
inga frågor om studentterapeuternas sätt att undersöka klientens kroppsliga 
affektförnimmelser, vilket skulle kunna förklara den del av studiens resultat som 
gäller studentterapeuternas igenkänning av affekter hos klienten. Själva intervjun 
var retrospektiv till sin karaktär. Detta innebär att det kan ha varit lättare för 
intervjudeltagarna att minnas sina egna känslor och tankar än andras. Det finns en 
risk att en del av utsagorna blir då en efterhandskonstruktion som påverkas av 
interaktionen mellan intervjudeltagaren och intervjuaren. Vad gäller själva 
intervjusituationen var författarna bekanta med några av intervjupersonerna redan 
innan intervjutillfällen, vilket kan ha haft en inverkan på författarnas intervjustil 
samt intervjupersonernas grad av öppenhet. Båda författarna transkriberade sina 
egna intervjuer vilket kan innebära att utskrifterna färgats av författarnas 
förförståelse och upplevelse av intervjusituationen.  
 
Studiens validitet definieras utifrån Kvale och Brinkman (2010) som kunskapens 
gilltighet. En begräsning med det aktuella arbetet kan tänkas vara att studien 
exkluderade två existentiella teman, död och isolering. Detta kan ha påverkat de 
aspekter av klientsamtalen som intervjupersonerna valde att ta upp. En annan 
svaghet med studien är att den kommunikativa validiteten inte testades genom att 
kontrollera resultatet med intervjudeltagarna (Kvale & Brinkman, 2010).  
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Resultaten från denna studie kan inte generaliseras i någon större utsträckning till 
andra liknande situationer. Vi anser dock att studien har ett värde i att studenter 
och handledare kan lära sig av resultatet och få idéer av den. På så sätt sker en 
naturalistisk generalisering (Kvale & Brinkman, 2010).  
 
Framtida forskning 
Resultaten från den aktuella studien kan tolkas som att samtal om existentiella 
teman har stor påverkan på studentterapeuter och deras affekter. Då området är 
relativt outforskat skulle det vara intressant att genomföra flera studier med 
liknande fokus. Några av intervjupersonerna berättade att deras svar skulle ha 
kunnat bli annorlunda med en större repertoar av klienter. Orlinsky et al. (1999) 
menar på att arbetslivserfarenhet är en av huvudfaktorerna som påverkar 
terapeuters uppskattning av sin egen kompetens när det gäller användning av olika 
tekniker, förståelse för vad som händer i rummet stund för stund samt förmåga att 
utföra sitt arbete med precision och finess. En studie som följer terapeuter under en 
längre tid skulle därför kunna bidra med vidare kunskap på området.  
 
Det skulle även vara intressant att intervjua utbildningsklienter om hur de upplever 
studentterapeuterna i samtal om existentiella teman. Forskning visar att klienter är 
känsliga för terapeuternas stress och negativa emotioner (Nissen-Lie et al., 2013). 
Därför kan det vara betydelsefullt att utforska hur studentterapeuternas egen oro, 
rädsla och stress påverkar klienten vid samtal om existentiella teman. En studie med 
fokus på handledarna skulle också kunna belysa deras syn på studentterapeuternas 
affekter, såsom de kommer upp vid handledningstillfällen. För att utöka kunskapen 
inom området ytterligare vore det betydelsefullt att bedriva även kvantitativ 
forskning där flera studentterapeuter, utbildningsklienter och handledare får fylla i 
olika skattningsinstrument. Ett annat val av metod skulle kunna vara att spela in 
interaktionen i rummet och på så sätt få möjlighet att se affekterna i rummet.   
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Bilaga 1 

Infoblad 

 

Hej! Vi behöver er!!!  

I vårt examensarbete kommer vi att undersöka vilka känslor som ni studentterapeuter 

upplever vid samtal om existentiella teman frihet, ansvar och meningslöshet. Det är 

vanligt att dessa teman finns med i samtalen även om de inte pratas om uttryckligen. 

Oftast handlar det om problem med identitet, meningen med livet, ambivalens, val, 

värderingar och vilja.  

Intervjun beräknas ta cirka 60 min och kommer att genomföras på PM i oktober. 

Intervjun kommer att spelas in med diktafon. Fokus under intervjun kommer att vara att 

intervjua er om era upplevelser som studentterapeuter. Vi är särskilt intresserade av vad 

ni upplevt när ni diskuterat när ni har diskuterat existentiella teman mer era klienter, ex. 

vem jag är, vad vill jag mm. Som tack för hjälpen bjuder vi på fika och lästips! Ni får 

förstås även tillgång till det färdiga examensarbetet om ni vill. Deltagandet är frivilligt 

och ni kan avbryta er medverkan när ni vill. 

 

Definition av de existentiella begreppen: 

Begreppet frihet inom existentialismen kan förstås som bestående av individens 

möjlighet att fritt välja, vilja och handla (Yalom, 2002). All denna frihet kan dock skapa 

ångest hos individen när hen har livet i sina händer och möjligheterna till att välja är 

obegränsade.  

Inom existentialismen ses begreppet ansvar som acceptans för att du själv designar ditt 

liv, en förståelse för att allt som händer och allt som har hänt med dig är ett resultat av 

dina egna beslut och handlingar (Yalom, 2002; Yalom, 1980).  

Existentiell meningslöshet kan ses som en oförmåga att förstå vad individen vill göra 

med sitt liv. Mening kan enligt den existentiella synen uppnås bara genom att vara sann 

mot sig själv, d v s leva ett autentiskt liv (van Deurzen, 1998). Att inte göra det leder 

oundvikligen till en känsla av meningslöshet. Meningen med ens liv kan kopplas till hur 

medveten individen är för sina värderingar och sin identitet.  

 

Kliniska uttryck: 

Flykt från ansvar kan uttryckas genom kompulsivitet, förskjutning av ansvar, förnekande 

genom rollen av ”det oskyldiga offret”, en känsla av brist på kontroll som leder till 

regrediering. Flykt från frihet kan uttryckas som ambivalens, impulsivitet och oförmåga 

att ta beslut. Meningslöshet kan komma till uttryck som existentiell ångest, att inte veta 
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vem man är och vad man vill göra med sitt liv. Det kan handla om identitetskris, 

förvirring, brist på meningsfulla mål och tydliga värderingar. Ångest som affekt i rummet 

kan vara täckt av andra affekter och komma till uttryck som ilska och depression.  

Tack på förhand! 

/Jonna & Neda, T10  

Kontakta oss på: jonnamaria78@hotmail.com eller neda83bg@yahoo.com  

  

mailto:jonnamaria78@hotmail.com
mailto:neda83bg@yahoo.com
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Välkommen! Jag heter … och kommer från termin 10 på psykologprogrammet. Den här 

intervjun är en del av vårt examensarbete där vi är intresserade av att undersöka vilka 

affekter som ni studentterapeuter upplever både hos er själva och hos klienten när ni 

pratar om existentiella frågor. Intervjun beräknas att ta cirka en timme och jag kommer 

att spela in den med diktafon. Jag kommer att börja med att ställa några 

bakgrundsfrågor till dig för att sedan gå in på själva intervjufrågorna. Under intervjuns 

gång kan du alltid fråga om något känns oklart. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 

kan avbryta intervjun när du vill. Finns det någon fråga du inte vill svara på så går det 

bra att låta bli. Vi garanterar dig konfidentialitet och vi kommer att anonymisera texten, 

vi kommer t ex att ändra allas namn. Nu när du fått all information, känner du 

fortfarande att du vill genomföra intervjun? Har du några frågor? 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur gammal är du? 

- Vilken könsidentitet har du? 

- Har du någon stark övertygelse (religion, andlighet, något du brinner för)? 

- Vilket är ditt civilstånd? 

- Vilken termin går du på? 

- Hur många klienter har du haft? 

- Vilken/vilka terapiinriktningar har du arbetat med? 

- Skulle du vilja ha den färdiga uppsatsen? (mail, telefon) 

 

Innan vi börjar så skulle jag vilja att vi tittar på definitioner av de existentiella begreppen 

igen. Jag kan förklara dem lite kort igen (även kliniska uttryck). Har du några funderingar 

kring begreppen innan vi börjar? 

 

Intervjufrågor 

Jag skulle vilja be dig att tänka på en klient vems problematik ryms inom något av de 

existentiella teman frihet, ansvar och meningslöshet. Skulle du kunna berätta lite om 

klientens problematik och ange dennes ålder utan att avslöja vem det handlar om?  

 

1. Vilket/vilka av de tre existentiella teman frihet, ansvar och meningslöshet ligger 

närmast din klients problematik? Beskriv hur du tänker? 

a. Konkreta exempel på hur de hänger ihop? 
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b. Under tiden du har haft den här terapin, har du funderat själv på dessa 

existentiella teman, oberoende av samtalen? Har du några exempel? 

c. Om du hade egna existentiella funderingar, tror du att det hade någon 

betydelse för terapin? 

 

2. När du tänker på terapin med den här klienten, kommer du ihåg någon specifik 

situation där ni samtalade om detta/dessa existentiella teman (något klienten 

sade/gjorde)? Om du försöker komma tillbaka till den här situationen, vilka 

känslor upplevde du i samtalet (eventuellt hjälpa intervjupersonen att minnas 

situationen bättre genom sokratiska frågor kring affekt)? 

a. Hur visste du att det var just den känslan?  

b. Hur var det för dig att känna så? (kunna bära, stå ut med, tolka) 

c. Om du kände något under sessionen, hur uttryckte du känslan i rummet 

mot klienten, verbalt och kroppsligt? 

d. Väckte de här samtalen tankar hos dig efteråt när du tänkte på dem? 

Kan du beskriva hur du kände då? 

 

3. Jag skulle vilja be dig att igen tänka på en specifik situation, samma som innan 

eller en annan, där du och din klient samtalade om de existentiella temana. 

Vilka känslor upplevde du att klienten hade i den situationen? 

a. Hur uttryckte klienten dessa känslor (verbalt/kroppsligt)? 

b. Hur blev det för dig när klienten uttryckte denna känsla? 

c. Arbetade ni med den känslan efteråt och i så fall hur? 

d. Vad tror du att det innebar för terapin att ni gjorde på det sättet? 

 

4. Påverkade dessa samtal dig som privatperson? Skulle du kunna ge något 

exempel?  

a. Ledde samtalen till att du själv började reflektera över de existentiella 

frågorna som kom upp? Vilka känslor upplevde du då? 

 

 

Hur var den här intervjun för dig? 

Har du några funderingar eller något du vill tillägga? 

Har du något du vill fråga mig? 

 

Tack för din medverkan! 

 


