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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva erfarna psykoterapeuters erfarenheter 

och hantering av tystnad i terapirummet. Tre intervjuer genomfördes och analyserades med 

hjälp av tematisk analys. Analysen resulterade i fyra huvudteman; tystnadens många skepna-

der, fruktbara och hindrande tystnader, förutsättningar för den goda tystnaden och grundtan-

kar om tystnaden i terapi. Till varje huvudtema hörde ett antal subteman. Terapeuterna be-

skriver att tystnaden är något annat än teknik och kommunicerar något ordlöst och ger ut-

rymme för reflektion. Tystnaden i det psykoterapeutiska samtalet kommunicerar något som 

med hjälp av en inkännande och lyhörd terapeut kan fångas upp bland annat med hjälp av 

metaforer. Vidare är tilliten central; den goda alliansen är en förutsättning för ett positivt ut-

fall vid tystnad i det terapeutiska samtalet. Slutligen betonar informanterna vikten av att i 

psykoterapiutbildningar lyfta tystnadens betydelse och föreslår olika inslag i kommande ut-

bildningar.  
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Inledning  
Psykoterapi och dramatik, opera, litteratur, konst och musik har det gemensamt att de ofta 

handlar om livets stora frågor. Känslor, tankar, minnen och associationer väcks till liv. Många 

gånger är det inte ord som används utan något som ordlöst förmedlar vad som pågår inom en 

människa. Därmed erbjuds möjligheten till emotionell bearbetning. När det händer i terapi 

handlar det om att undersöka skeendet och försöka förstå den känslomässiga reaktionen. Man 

skulle kunna se såväl reaktioner på olika kulturyttringar som terapeutiska erfarenheter som 

människans viktigaste redskap i konsten att leva. 

I psykoterapi är orden viktiga i en människas berättelse men ibland är det för svårt att i ord 

beskriva det som känns, hur det är eller hur det har varit. Sorg och smärta tar över. Glädjen 

också ibland. Det behöver dock inte betyda att hon inte uttrycker eller gestaltar sin känsla 

eller upplevelse.  

Hur kan då det outsagda, tystnaden, förstås och mötas? 

Dramatikern Jon Fosse har formulerat sitt arbetssätt ungefär så här: ”I dramatiken finns hela 

tiden en sorts lyhördhet för den andre och för det där outsagda i situationen som ju ändå lig-

ger där i pauserna (intervju i programmet Babel, SVT2, 22 september 2015). 

Eller som prästen och författaren Lars Björklund (2015) beskriver samtalets viktigaste ingre-

dienser: ”Titta först, lyssna sen och prata sist” (sid. 61). Vidare skriver han att i mötet med en 

människa vars liv gått sönder handlar det om tillit och närvaro och att det betyder något att vi 

är där; att vi ser varandra, att vi hör och att vi bekräftar det vi sett och hört (sid 61). Kanske är 

det också så att en del av det som sker ska bevaras i tystnaden. Tystnaden kan bli ett språk 

som bär den tyngsta av erfarenheter (sid 70). Björklund skriver också att den människan vän-

der sig till i sin nöd ”behöver bli tolkare av tecken i närheten av ledsna och förtvivlade männi-

skor. Det är mycket som blivit sagt som inte blivit hört” (sid 87). 

Terapeuter har ofta över tid beskrivits som alldeles tysta, som att de ingenting säger. Som 

terapeut kan man fundera över tystnaden och över när det gagnar processen att intervenera. 

Liksom över vad en för varje enskild patient lämplig intervention skulle kunna vara. Utma-

ningen för terapeuten är att försöka förstå det som gestaltas och att hitta ett för varje ögon-

blick lämpligt språk för det som patienten uppfattas vilja förmedla. När människan förlorar 

sin förmåga att hantera sitt liv och tystnar behövs en uttolkare, någon som talar i hennes 

ställe.  
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Bakgrund 
Hur har tystnad i psykoterapi betraktats och beaktats över tid? I en artikel av Lane, Koetting 

och Bishop (2002) beskriver författarna utvecklingen från Freud och framåt. Freud såg tyst-

nad som något negativt, ett motstånd från patientens sida (Freud 1912). Många har därefter 

följt i hans fotspår.  

Men på 1920-talet höjdes röster att den emotionella aspekten av tystnaden fullständigt tappats 

bort och därefter kom allt fler att mena att psykoterapeutens uppgift var att hjälpa patienten att 

ur tystnaden få fatt i sina tankar och fantasier och att kunna formulera dem. Från början av 

60-talet kom så tystnaden i terapirummet att betraktas som en form av kommunikation (Lane 

et al. 2002). 

Lane och kollegor (2002) fokuserar på tystnadens funktion som icke-verbal kommunikation. 

Författarna menar att tystnaden innehåller information om patientens intrapsykiska konflikter, 

överföringsreaktioner och adaptiva förmågor. Även om den fungerar som ett försvar så för-

medlar den viktiga budskap till förståelse för patienten och terapiprocessen. Därutöver anser 

de att tystnaden också kan innehålla kommunikation från terapeuten till patienten. De tilläg-

ger att det är viktigt att terapeuten handskas varsamt och lyhört med tystnaden som intervent-

ion så att patienten inte uppfattar terapeutens tystnad som ett distanserande, ett ointresse eller 

bristande engagemang, vilket i så fall kan leda till bristande tillit och inverka negativt på alli-

ansen. 

Författarna inleder sin artikel med ett citat av Andrea Sabbadini (1991) som tycks inkludera 

de flesta aspekter man kan ha på tystnadens betydelse: 

”I have suggested that silence is unconsciously related to the void, to nothingness, to fear of 

death and annihilation and is ultimately connected with deep-rooted anxiety; and yet I have al-

so said that it is full of over-determined, rich significance and that it can express any feelings  

including joy, excitement and gratitude. I have said that silence is a bridge and I have said it is 

a container; that it is a shield and that it is an intrinsic element of all verbal exchanges; I have 

said that, being related to a preverbal form of communication, it characterizes regression but I 

have also implied that not saying what cannot be talked about is at times the most mature thing 

to do.” (citerad i Lane et al, 2002) 

I en annan artikel, menar Knutson och Aslaug Kristiansen (2015), att tystnaden kan ha poten-

tialen att hjälpa individer att omorientera sig i livet och att delad tystnad kan ha en helande 

effekt. De ser tystnaden som ett kommunikationsmedel i dialogen mellan terapeut och patient. 

Vidare menar de att tystnaden har många ”röster” och kan vara fylld av ett antal möjliga tolk-



 

 3 

ningsmöjligheter, funktioner och betydelser. Tystnaden kan ses både som försvar och provo-

kation, medveten eller omedveten. Den kan också ha en förmåga att bidra till en stämning i 

samtalet där ordens fullständiga och djupare mening kan sjunka in och integreras. Men, påpe-

kar de, man måste komma ihåg att vara uppmärksam på riskerna för missförstånd. När tystnad 

och ordlöshet inte blir begripliga så kan reaktionen bli obehag och rädsla och ångesten tar 

över. När det blir tyst i ett samtal utan att man riktigt förstår varför, så kan det uppstå en 

känsla av alienation och man går så att säga vilse i samtalet och vet inte vad man ska säga. 

Här menar de dock att det just i skärningspunkten mellan den initiala osäkerheten och nästa 

steg, upplösningen, öppnas en möjlighet till insikt och ny kunskap. 

Artikelförfattarna menar att tystnaden bara kan förstås i den kontext i vilken den uppstår och 

är således inte ett fenomen i sig. Det innebär följaktligen att det finns ett flertal betydelser och 

tolkningsmöjligheter. De avslutar med ett allmängiltigt råd: ”Om vi accepterar tystnadens va-

liditet som en människas försök att kommunicera, så kan vi själva bli en genuin samtalspart-

ner och omtänksam medmänniska” (förf översättning, s 25).  

De nu så aktuella relationella psykoterapeutiska modellerna förespråkar aktivitet och ömsesi-

digt utforskande, skriver Suzanne Little (2015) i en artikel i Contemporary Psychoanalysis. 

Hon menar att för vissa patienter och i vissa faser av det terapeutiska arbetet med de flesta 

patienter är det inte lämpligt att kräva ett verbalt uttryck. Där menar hon att det behövs ett 

utrymme för fria fantasier där kontakt varken ska undvikas eller särskilt eftersträvas. Patienter 

efterfrågar ofta terapeuter som ”pratar” och som inte sitter tysta, skriver hon vidare, och tilläg-

ger att det kan vara så att de tänker att tystnad betyder ”tomhet”. Hon tänker att det kanske är 

så att de patienterna aldrig har känt sig helt och fullt lyssnade till och följaktligen inte vet hur 

tystnad skulle kunna vara hjälpsam. 

Hon förespråkar den brittiska psykoterapeutiska traditionen med att uppmärksamma tystna-

dens betydelse och ser den som ett sätt att lyssna och nå fram till varje människas autentiska 

själv. Att för patienten uppleva tystnaden tillsammans med terapeuten kan vara ett steg i rikt-

ning mot att klara av att vara ensam. Dessutom menar hon att ensamhet är en förutsättning för 

ett genuint relaterande. 

Vidare citerar hon den irländske poeten och Nobelpristagaren Seamus Heaney som sagt att 

poesin ger röst åt ”silent things within us” (citerad i Little, 2015, s 5), och ställer frågan vad 

det är som gör att poesi inspirerar oss? Jo, säger hon, det är för att den kan frigöra det som är 

tyst inom oss, ”they are able to befriend the yawning spaces” (citerad i Little, 2015, s 5). I 

artikeln pekar hon på vikten av tystnad i den terapeutiska relationen som en naturlig del och 
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ett komplement till ord. Hon menar att det viktigaste i det komplexa projektet att bli männi-

ska, det är förmågan att vara i tystnad. Vårt varande behöver tystnad. Tystnaden talar till den 

del av oss som inte består av görande och relaterande, som är mer existentiell än interage-

rande. I det terapeutiska arbetet tänker hon sig att det är tystnaden som slutgiltigt möjliggör 

det verbala reparationsarbetet. 

Talande tystnad, ett uttryck som undersöks i en artikel av Michael Ephratt i Journal of 

Pragmatics (2008), beskrivs som ett sätt att uttrycka känslor (t ex tomhet, intimitet). Pauser i 

en musikalisk komposition eller i en vers, metaforer och punkter (…) i en text är några exem-

pel på tystnader vars avsikter är att etablera och bibehålla kontakt. Författaren kopplar det till 

ett uttalande av mästaren i retorik, Cicero, som om tystnaden yttrade att den är ”one of the 

great arts of conversation” (s 1909). Detta i motsats till den betydelse tystnaden kom att få 
inom språkforskningen under 1970-talet då den kopplades till negativitet, passivitet, oförmåga 

och död. Han skriver också att ända in på 1990-talet har språkforskare förnekat tystnadens 

betydelse i kommunikation. 

Christopher Bollas är medlem i den brittiska psykoanalytiska föreningen, och en av företrä-

darna för den s k oberoende traditionen. Den har en tydlig koppling mellan psykoanalys och 

poesi. Bollas har dessutom varit professor i engelsk litteratur. Han skriver i sin bok En män-

niskas väsen: psykoanalys och självupplevelse (1995) om fria associationer där han menar att 

när psykoanalytikern delar med sig av eget mentalt material, som ska vara relaterat till och ha 

relevans för patientens mentala material, så främjas omedveten kommunikation (s 122). Han 

menar att det är en ytterst komplicerad process där analytikern lyssnar mycket noga till pati-

entens kommentarer efter en intervention men också försöker läsa av patientens känslomäss-

iga reaktioner. Vidare utgår han från att varje analytiker som är tyst någon längre stund ägnar 

sig åt fritt associerande. I den här tystnaden uppstår, skriver Bollas, bilder, ord, känslor, soma-

tiska tillstånd, kroppsliga gensvar som upplevs som ett psykiskt förnimmande (s 127-128). 

Här gör Bollas skillnad mellan association och tolkning. En association hoppas han ska inspi-

rera patienten till egna associationer medan tolkningen menar han är till för att patienten ska 

fundera över och kommentera den (s 136). 

Christopher Bollas har myntat ett uttryck, ”the unthought known”, vilket han beskriver som 

följer: 

Oavsett hur väl analyserade vi må vara, kommer vi alltid att förbli ett subjekt som end-

ast delvis har kunskap. Kunskap om den andre. Kunskap om självet. Kunskap om livet. 

Merparten av våra liv framlevs omedvetet, i dialog med den andres omedvetna, på de 
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omedvetna sociala processernas domän. Jag anser att det ligger ett stort värde i att re-

flektera över den otänkta vetskapen (the unthought known) och dess uttryck, även om 

mycket av den kunskapen för evigt kommer att undfly medvetandet (s 138). 

Han skriver också om hur vi använder metaforer för att beskriva vissa aspekter av mänsklig 

kommunikation. Till exempel ljudmetaforer där vi säger att vi utsänder vibrationer, att vi be-

finner oss på samma våglängd som någon annan eller att vi står i samklang med någon. Och 

så frågar han sig hur det kan komma sig att vi använder dessa metaforer. Svaret han ger är att 

”just den svårfångade kvaliteten hos det som beskrivs stämmer överens med känslan i upple-

velsen” (s 79). 

Han använder också ljudmetaforen genom att anknyta till den speciella förmågan som vissa 

människor har: 

Detta att vara människa betyder att man är en ande, att man förmedlar något i sitt vä-

sen som nätt och jämt är möjligt att urskilja där det rör sig genom tingen för att avsätta 

sitt personliga avtryck, men som är fattbart på ett djupare plan när ens ande rör sig ge-

nom den andres mentala liv, för att där lämna sitt spår. Kanske finns det inom var och 

en av oss en speciell form för förnimmandet av den här typen av kommunikation. kanske 

har vi ett speciellt öra för den, ungefär som för musik. Om så är fallet, då är vi i stånd 

till ett slags andlig kommunikation, där vi är mottagliga för det intelligenta vinddrag av 

den andre som rör sig genom oss, som påverkar oss och inom oss formar vålnaden av 

denna ande långt efter det att den försvunnit.” (s 79). 

Han tillägger att för den händelse att ordet ande uppfattas som mystifierande så föreslår han 

ordet ”mellanområde/mellanvärld”. 

Den amerikanske psykoanalytikern Thomas Ogden beskriver i boken Reverie and Interpretat-

ion. Sensing something human (2005) betydelsen av dagdrömmar, fantasier, kroppsliga sen-

sationer och känslor som ansätter analytikern vid varje terapitillfälle. Han ser reverie som en 

kombination, och samtidighet, av dels vad patienten upplever, dels vad terapeuten upplever 

och dessutom vad som händer i mellanrummet. Det senare kallar han ”the subjektive analytic 

third”, det som terapeuten och patienten båda bidrar till och deltar i (s 157-159). Vidare menar 

han att det behövs tid och tålamod för att symboliseringen, som delvis kan vara verbal, ska 

kunna utvecklas. Man ska inte tro att reverie bara handlar om terapeutens eget material, utan 

Ogden anser att terapeutens känslomässiga upplevelse svarar mot en omedveten nivå i den 

terapeutiska relationen (s 161-162). 
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Han tillstår att det naturligtvis finns ett oräkneligt antal olika betydelser och möjliga tolkning-

ar vid ett terapitillfälle och att det är terapins natur. Det han hoppas ha åstadkommit i boken är 

att ha kunnat bidra till känslan av den rytm som uppstår i det växelvisa upplevandet och re-

flekterandet, lyssnandet och introspektionen av reverie och tolkning när terapeutens fantasier 

och dagdrömmar får vara en grundläggande del i det terapeutiska arbetet (s 197). 

Ett annat sätt att fånga upp patienters outtalade signaler beskriver Ildiko Mohacsy  i The Arts 

in Psychotherqpy (1995). Hon framhåller att terapeuter kan, genom att vara uppmärksamma 

på sin egen kropps signaler, fånga upp signaler från patientens omedvetna och på detta sätt 

hjälpa denne att formulera och förstå sina egna associationer.  

Hon skriver att det sker ett konstant flöde av icke-verbal kommunikation mellan orden och att 

orden inte är tillräckliga för en fullständig förståelse. I artikeln poängterar hon särskilt 

kroppsspråkets betydelse och hur det kan både gagna och försvåra förståelsen. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva erfarna psykoterapeuters erfarenheter och 

hantering av tystnad i terapirummet. Viktigt var att, utifrån terapeutens perspektiv, försöka 

belysa interaktionen mellan terapeut och patient i samband med tystnadsepisoder liksom 

huruvida terapeuten upplevt interaktionen som gynnsam eller hindrande för den terapeutiska 

processen. 

Frågestä llning 

Hur har psykoterapeuterna upplevt tystnaden i terapirummet? Hur har de handskats med den 

tystnaden? Hur kan man som terapeut gagna eller hindra den terapeutiska processen via hur 

man hanterar tystnaden? 

 

Metod 
En kvalitativ studie genomfördes med semi-strukturerade intervjuer med erfarna psykotera-

peuter. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är ”att förstå ämnen i den levda vardags-

världen ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 41). 

Studien bygger på en kombination mellan narrativ och fenomenologisk metod, dvs inled-

ningsvis öppna frågor som inbjöd till en berättelse om erfarenheter och sedan komplettering 

med frågor om upplevelser och tolkningar för en djupare förståelse. Därefter tematisk analys 

för att redovisa mönster och teman i empiriska data (Braun & Clarke, 2006). 
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Urval och genomförande 

Informanter rekryterades genom ett strategiskt urval, dvs val av psykoterapeuter som kunde 

förväntas tillföra något till studien. Samtidigt utgjordes det av ett bekvämlighetsurval, dvs att 

rekryteringen skedde genom kännedom om verksamhetsinriktning, förslag från handledare 

och geografisk närhet. De tre intervjupersoner som deltog i studien hade 35-45 års erfarenhet  

av psykoterapeutiskt arbete, såväl som anställda som i egen verksamhet. Alla tre hade också 
arbetat som handledare under många år. 

Informanterna kontaktades genom personligt utformade brev vari framgick studiens syfte. De 

fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Plats för intervju varierade därför; de utfördes i 

respektive terapeuts hem. Intervjuerna varade mellan 50 och 75 minuter och då informerades 

om de forskningsetiska principer som tillämpades. Författaren genomförde samtliga intervjuer 

och intervjuerna bandades och transkriberades därefter ordagrant. 

Databearbetning och analys 

De transkriberade intervjuerna genomgicks med färgpenna och alla meningar med ordet tyst-

nad markerades. Därefter kodades utdrag och skrevs på post-it-lappar som fästes på ett bläd-

derblock. Här noterades även utsagor som skulle kunna användas som citat. Därefter vidtog 

ett tidskrävande arbete med att sortera de olika lapparna i kluster som kunde bilda teman och 

även subteman. Med benäget bistånd från båda handledarna utformades så småningom teman 

och subteman med vidhängande citat. 

Etik 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer som ställer krav på forskning vad gäl-

ler information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I denna studie innebär det att data 

där någon skulle kunna känna igen sig, terapeut eller beskriven patient, såsom kön, arbets-

plats, ålder etc kom att tillrättaläggas och anonymiseras. Inga namn eller information om vare 

sig patienter eller terapeuter ska gå att identifiera. Inspelade intervjuer kommer att raderas när 

denna uppgift är slutförd. 

Vid ett tillfälle under förfärdigandet av resultatdelen uppkom tveksamhet huruvida en be-

skrivning av arbetet med en patient skulle kunna överskrida gränsen för konfidentialitet. Där 

kontaktades den berörda terapeuten som gav sitt medgivande till den formulering som nu 

finns i detta arbete.  
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Resultat 

Den tematiska analysen av intervjumaterialet resulterade i fyra huvudteman och ett antal sub-

teman om tystnaden i terapirummet (Tabell 1). 

Tabell 1. Teman och subteman utifrån tematisk analys 

Huvudtema  Subtema 

Tystnadens många skepnader Något annat än teknik 

Reflekterande möjlighet för både terapeut 

och patient 

Fruktbara och hindrande tystnader Metaforer - symboler  

Hinder 

Förutsättningar för den goda tystnaden Lugn 

Fria associationer 

Tillit 

Grundtankar om tystnaden i terapi                    Hur gör de?  

Erfarenhet 

Förslag 

 

Tystnadens många skepnader 

Det första temat berör hur informanterna beskrev flera aspekter av tystnaden, att den kan anta 

flera former och ha flera betydelser. 

Något annat än teknik 

Terapeuterna beskrev tystnaden som något specifikt i det psykoterapeutiska sammanhanget. 

Det första en av terapeuterna sa var: 

Inspirerande att någon skriver en uppsats om tystnaden, att få tala om något som är 

djupare än bara psykoterapeutiska tekniker.  
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Hen kom att tänka på ett musikstycke hen hört någon gång som bestod av tystnader, något 

som är närvarande men som inte enkelt kan beskrivas och definieras i rummet. 

Reflekterande möjlighet för både terapeut och klient 

En informant beskrev att tystnaderna ju är fulla med allt möjligt, dvs hur man sitter och hur 

man rör sig, nickar och gestikulerar. Den terapeuten tyckte att det var mest intressant att 

zooma in på själva tystnaden om det skulle kunna låta sig göras. 

Ja, framför allt är tystnad ett utrymme, ett mellanrum. Ett reflekterande mellanrum, så 
grundprincipen är väl att tystnaden ger plats för reflektion och reflektion ser jag som en 

av stöttepelarna i psykoterapi. Reflektion kan ju ske genom väldigt snabb dialog också 
men det är en speciell form av reflektion kanske när det är tyst, för då får psyket, om 

man nu ska tala om det…..ställa in sig på en sekvens av tankar som man får vara i fred 

med, man får en chans att inte bli avbruten hela tiden. 

En annan beskrivning utgick från att samtalet pågår på flera nivåer, en slags kommunikation 

som sker parallellt, som att läsa mellan raderna. Där beskriver informanten det som att en nivå 
i samtalet skulle vara att man förstår orden som man byter med varandra, språket. En annan är 

att det är med sinnena man kommunicerar; man ser varandra, man hör varandra.           

Så finns det ytterligare någonting bortanför sinnena, plötsligt uppstår det en känsla 

men jag vet inte varifrån den kommer eller….den bara är där. Och det kan man ju säga 

är både före och efter känsel….eller perception. Det är viktig information. 

Det som sker i mellanrummet innehåller viktig information. 

En terapeut kom att tänka på egen erfarenhet av tystnadens betydelse från sin utbildningstid 

och beskriver den som en av sina starkaste upplevelser. 

Jag lärde mig en massa mer om mig själv men jag kom också åt sidor jag inte visste om 

eller som jag dessutom höll borta. 

Det menar hen har lett till att hen tagit tystnaden mer på allvar, att den bär på viktig informat-

ion. 

Någon annan har både goda och dåliga erfarenheter av tystnad. Dåliga under den egna utbild-

ningstiden då den terapeuten satt helt tyst, vilket blev obegripligt och plågsamt. 

De goda erfarenheterna kopplar hen till reverie och fria associationer. Just fria associationer 

var för denna terapeut ett återvändande till grunden för att psykoanalysen/psykoterapin över-

huvudtaget kom till. Hen refererar till Christopher Bollas och sättet att lyssna på patienten 
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utifrån instruktionen: Prata om det du kommer att tänka på, försök att inte dölja något eller 

hålla tillbaka. Det viktiga är att få till något meningsfullt för den associerande patienten, vil-

ket gör lyssnandet oerhört viktigt - och ansträngande, tillade hen. 

Inte helt nöjd med denna variant sökte terapeuten vidare och fann Thomas Ogden, som 

handskades med samtalet och följaktligen tystnaden på ett annorlunda sätt. Det beskriver hen 

som att Ogden låter sig vara väldigt fri i sin tanke, och under tiden han lyssnar på patienten 

försöker han både lyssna på denne och lyssna på sin egen tankeväv. 

Dom exempel han tog upp tyckte jag var helt underbara, dom är fruktansvärt roliga. 

Jag tycker att han kom fram till väldigt viktiga saker och som hade med patientens sam-

tal att göra, trots att det kom att handla om hans egna futtigheter eller vad han skulle 

göra senare under dagen, han fick ändå ihop det. Bortanför alltihop det här finns den 

här berömda grundtesen, som Freud formulerade, att det finns en omedveten kontakt 

mellan patienten och mig. Det sker en sorts överföring, till skillnad från vanlig överfö-

ring, det sker en överföring av någonting som vi uppfattar och som vi kan bygga hela 

vårt arbete på. 

Fruktbara och hindrande tystnader 

Detta tema beskriver hur tystnad kan både vara något som hjälper i terapiprocessen och något 

som hindrar densamma. 

Metaforer - symboler 

Utifrån tanken att det finns något i tystnaden som kan hämtas upp av terapeuten använder alla 

tre intervjupersonerna metaforer. De ser det som en process som ökar reflektionsförmågan, 

förmågan att bearbeta det som händer i var och en och mellan parterna i samtalet.  

Det metaforiska sammanfattar symboliskt det ordlösa. Det blir en stämning, en twist i 

samtalet som är väldigt stimulerande och man kan titta på varann då och oj!…… Det 

är nån slags insikt, nåt som löses upp. 

Ett par av dem använder bilder, på lite olika sätt, och likaså drömmar. 

Då kommer det fram teman ur överföring som kanske inte är explicita och det är ju ett 

sätt att fiska upp dem. 

Så arbetar jag också med inre bilder under avslappning. Under den hypnotiska situat-

ionen är jag väldigt sparsam med vad jag säger, men jag kan prata, min röst är ju en 

förbindelse och skapar trygghet. 
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Det är fascinerande, för utifrån den levande tystnaden som då finns kan man kommuni-

cera med det som behöver komma upp. 

En metafor skulle kunna ses som en gåva man kan ge till en annan människa, om man visar 

ett genuint intresse för det man uppfattat, säger en av terapeuterna. Och fortsätter med att den 

bild man fått upp kanske inte omedelbart är associerad till det som patienten pratat om men 

den väcker någonting nytt hos patienten. Patienterna får någon sorts association till det som 

känns spännande och det är roligt att få tänka en ny tanke om man är patient, man är oftast 

fast i sina egna gamla tankespår.  

Det är roligt att tänka en ny tanke, framför allt om den inte är alltför knäpp utan att den 

faktiskt handlar om någonting som känns nära, det tror jag. Det är en av de viktiga gå-

vorna vi kan ge. 

Hinder 

Det finns tillfällen när den bild eller känsla som väcks inom terapeuten under tystnad i samta-

let inte alls tas emot av klienten eller patienten. Om det vittnar alla tre terapeuterna och reflek-

terar över olika anledningar till detta. En informant säger: 

Ibland tas bilden inte emot och det kan ju ha två skäl. Det kan vara lite för tidigt för pa-

tienten, patienten vägrar ta emot den, och om jag känner det hela väldigt starkt inom 

mig så tänker jag att jag får komma igen på andra sätt. Men ibland kan jag ha huggit i 

sten, jag är helt fel ute. Mig har det lett i den här riktningen men ibland kanske jag inte 

förstår - det här är ju försök. Men det har också hänt, i värsta fall, att någon har blivit 

jättearg och sagt: 

Hur kan du säga så??? 

Ibland kan det bero på patienten men ibland kan jag känna: Varför var jag så tidigt 

ute? Eller har jag sagt nåt dumt? Nån gång har det riktigt låst sig och jag hade dåligt 

samvete: Varför sa jag? 

En negativ reaktion från en patient kan också vara ett sätt från vederbörandes sida att vägra ha 

med terapeuten att göra för att det började brännas kring någonting, ett känsligt område där 

det ändå är nytt för patienten att tänka i dom banorna.  

När tryggheten är tillräckligt stor så kanske de kan våga tänka på det man säger, men 

det handlar väl om tillit, att man hjälper patienten att öppna upp. 
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En annan erfarenhet som visar på den svåra konsten att använda tystnaden till ett fritt associe-

rande beskrivs i det följande: 

Där sitter jag i tystnad och tror att jag har förstått nånting och tycker att jag lyckats 

bryta isen och komma tillrätta med det här svåra…… Men jag hade uppenbarligen ge-

nom att säga någonting öppnat något som inte fick öppnas…..och hen var inte alls 

medveten om att det var så det var….. 

Terapeuten tänker om den patienten att hen var på väg att bli psykotisk och kände en otrolig 

ångest, och skyddade sig, vilket gjorde det otroligt svårt att arbeta på det sättet som terapeuten 

ville arbeta. Patienten hade nog en svårare störning, tillägger terapeuten. 

Vidare kan just arbetssättet med det fria associerandet, där man ska lyssna på sig själv samti-

digt som man lyssnar på patienten, väcka en del ångest i en själv som man kanske inte alls har 

lust att kliva in i, som en av intervjupersonerna formulerade det. 

Något annat som kan vara negativt med tystnad är t ex om det är något i själva relationen som 

blivit känslomässigt och där terapeuten tänker att det kan vara en blandning av straffande och 

sårande tystnad. Då är det extra viktigt att terapeuten är lyhörd och går in och försöker verbalt 

lösa upp det som så att säga tystats. 

Det hör ju ihop, man blir sårad och…. 

Då brukar jag hitta ett sätt att benämna det jag ser: Jag märkte att du blev tyst….att du 

blev allt tystare, jag kände att jag tappade bort dig där och jag undrar om det var när 

jag sa, vad jag nu sa…. 

Terapeuten tillägger att det inte är säkert att klient en plockar upp det med en gång och be-

kräftar utan det kan vara så att hen är så arg och sårad att det tar ett tag, det kan ta till näst-

kommande gång. Det här kan vara något som är väldigt centralt i terapin och det kan bli otro-

ligt värdefullt att det händer.  

men det kräver verkligen att jag skärper mig och fokuserar och vet vad jag gör. Så att 

det inte förvärrar det hela, så att det går överstyr. 

Ytterligare en sorts tystnad kan uppstå när patienten inte tycker att terapeuten lyssnar eller 

terapeuten inte förmår tillräckligt tydligt signalera att hen lyssnar. Tystnaden kan ha en be-

kräftande kvalitet men den kan också innehålla motsatsen. Alla informanterna betonar att det 

således är särskilt viktigt att som terapeut vara lyhörd för patientens eller klientens reaktioner. 
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De uttrycker att det är viktigt att lyssna inåt, som terapeut använder man sig själv som instru-

ment. Vissa tystnader kan kännas rofyllda och kräver inget, medan andra tystnader är sådana 

att de behöver brytas av terapeuten, helst på ett sätt som inte är anklagande utan hjälpsamt, 

som en av informanterna formulerar det. 

Då kan jag t ex säga: Jag uppfattar den här tystnaden som väldigt spänd, jag blir orolig 

och undrar vad som händer. Det lugnar ju också om det handlar om oro och ångest. Då 
kan en tystnad bli väldigt ångestfylld, man känner nästan fysiskt hur ångesten stiger och 

då får man ju handskas med den på ett helt annat sätt än om tystnaden är lugn. Då 
tycker jag inte att det är rätt att vara tyst. Det är bara grymt. 

Förutsättningar för den goda tystnaden 

Lugn 

De intervjuade terapeuterna arbetar på lite olika sätt idag, men alla tre är noga med att intro-

ducera en struktur som därefter inte behöver pratas om. Det skapar trygghet och öppnar upp 

för en bra tystnad. En av dem arbetar med rätt långa terapier men också 20 veckor, 1-2 samtal 

per vecka. Hen är väldigt hjälpsam i början och ger vissa riktlinjer för hur man gör. Ett sätt är 

att vänja klienterna vid att börja samtalet själva för att undvika att hen som terapeut ska fråga: 

Hur är det nu? Hur har det varit sen sist? Hen brukar säga att så småningom kommer det att 

bli så att hen inte inleder samtalen för man kan ju inte veta vad klienten kommer med, det får 

bli det som är mest aktuellt för vederbörande.  

Eftersom det är mest långtidsterapier så är klienterna vana vid att de väljer samtals- 

ämnen, då börjar de dra nytta av tystnaden. De kan slappna av och känna sig väldigt 

inne i terapierna och då känns det verkligen som att det är en lugn, reflekterande bör-

jan av sessionen. Det kan också vara något de kämpar hårt med. För det mesta är jag 

mest tyst i början och då brukar det komma något från patienten. 

Att lita på att det som är viktigt kommer fram, det tänker alla intervjupersonerna. Det är sättet 

som man är tillsammans på som visar att man är närvarande, som en av terapeuterna uttryckte 

det; att man lyssnar. 

Och apropå tystnaden, att jag inte genast måste…..röra vid det utan att det får utveck-

las, ta form i mig och sen kanske jag säger nånting av det. 

 



 

 14 

Ett sammanhang där terapeuterna tycker att tystnaden fyller en plats är när patienten eller kli-

enten kommer instörtande till terapitimmen; kanske gjort an massa saker på vägen dit, skyn-

dat sig för att hinna i tid, tagit en snabbfika för att inte vara hungrig och behöver flytta däri-

från till ett mer introspektivt tillstånd, så som en av terapeuterna beskriver det. 

Fria associationer 

Arbetet med fria associationer enligt Ogdens modell tycker en av terapeuterna har varit väl-

digt användbart. Hen nämner ett exempel med en patient som ska flytta hemifrån och tycker 

att det känns svårt. Där tyckte hen att förslagen till förståelse hen gav belyste patientens di-

lemma, att det blev hjälpsamt. 

Patienten är väldigt upptagen av sin situation och jag sitter och tänker på olika episo-

der i mitt liv där jag kan känna att det handlar om kontakt och ensamhet. Jag kommer 

att tänka på ett tillfälle där jag står och tittar på ett öde hus. Min tanke: Vad har jag 

där att göra?  

Känslan av att det var nåt ödsligt i det patienten pratade om, kanske en ödslighet i kon-

takten som var svårfångad för vederbörande, svårt att flytta, någonting som inte kunde 

uttalas. 

I ett sådant sammanhang och med ett gott samarbetsklimat, menade terapeuten, kan det räcka 

med att säga ”ödsligt”. Eller om det är i början av en samtalskontakten kanske det skulle bli: 

”Jaa, när jag har lyssnat på dig en stund så får jag ett intryck av att du pratar om nånting, en 

slags ödslig känsla”. Det viktiga, tillägger hen, är att säga någonting som är meningsfullt, nå-

got man som terapeut tror är meningsfullt. Något som hittills är otänkt och som kan öppna 

upp för nya tankar hos patienten. 

Tillit 

Det som är mest centralt för ett gott terapeutiskt klimat och resultat är tilliten, menar alla tre 

terapeuterna. Det behövs en arbetsallians från början som bär tillräckligt för att en riktig tera-

peutisk allians ska utvecklas, säger en av dem. Först när man har arbetat ihop ett tag och 

tryggheten är tillräckligt stor kan tystnaden fylla en god funktion. 

om man känner varandra då är det okej om jag är tyst och den andra vet att jag säger 

nåt om jag har nåt att säga. 
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En informant beskrev hur en patient som om den inledande tystnaden brukade säga:  

Åh, du vet vad jag tycker att det här är jobbigt.  

- Ja, det vet jag, kunde jag säga och sa sen inget mer. 

För patienten var det otroligt bra med de här tystnaderna, menade terapeuten. Varje gång var 

hen tvungen att gå rakt in i sig själv och känna efter vad hen ville prata om just då. Och sen 

kom det alltid någonting. I början klarade hen inte av tystnaden så det fick ske gradvis, men 

det var väldigt centralt i terapin. Hen behövde stärka sin egen känsla för vad hen tyckte och 

tänkte.  

Så den betydde verkligen någonting den där tystnaden 

Grundtankar om tystnaden i terapi 

Hur gör de? 

Det speciella med psykodynamisk psykoterapi är att försöka förstå att det finns en människa 

som lyssnar inte bara till ytan utan också till det här andra, det som inte omedelbart låter sig 

formuleras eller begripas, menade en av informanterna. Det man säger som terapeut visar att 

man är närvarande och det menar hen är bland det viktigaste, att man blir lyssnad på. 

Terapeuterna var eniga om att det viktigaste målet med terapi är att patienterna ska hitta eller 

lära sig ett sätt att klara sig själva fortsättningsvis.  

En av grundtankarna med terapi är ju att en person alltmer ska kunna använda sin in-

tuition och kapacitet för att bearbeta saker och ting. Att ha det som verktyg för att så 
småningom kunna möta nya utmaningar. 

En terapeut menade att man ska vara klar över att det inte finns någon manual för hur man 

gör, att man inte kan göra någon manual för detta. Hur man handskas med tystnaden varierar 

från patient till patient och från dag till dag. 

Erfarenhet 

Det framgår ovan vilket krävande arbete det är att särskilt ta tillvara tystnaderna i det terapeu-

tiska samtalet på ett för patienten eller klienten meningsfullt sätt. Intervjupersonerna reflekte-

rar över om deras långa erfarenhet av terapeutiskt arbete gör dem till en ”bättre” terapeut. 

Ja, jag vet inte (suck)…. Jag vet inte om det hjälper med lång erfarenhet. jag har en 

upplevelse av att med lång erfarenhet så är man så……van vid sig själv, att tänka på  
ett visst sätt. 
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Och en annan reflektion var: 

Jag kan se en förändring från när jag var ung. Nu är det mer så att jag väntar; har jag 

inget viktigt att säga så…. 

Men kanske hade jag vissa fördelar då som jag har förlorat, en spontanitet kanske….. 

Ibland kan patienterna bli provocerade av att jag är tyst, men då tänker jag att det 

handlar om tilliten.  

Och apropå ämnet, tystnaden, så ägnar jag mer tid åt det här andra spåret (det som 

sker parallellt), än att direkt lyssna på det exakta innehållet, språkliga uttryck eller vad 

man ska säga….. 

Förslag 

De intervjuade terapeuterna tycker alla tre att mer fokus med fördel skulle kunna läggas på 
tystnadens betydelse i det terapeutiska samtalet i olika terapeutiska utbildningar och föreslår 

följande. 

Det borde i psykoterapiutbildning ingå att sitta ned med en annan människa och öva upp för-

mågan att lyssna på sig själv samtidigt som man lyssnar på den andre.  

Ett annat förslag var att fokusera på tystnadens betydelse som en viktig del i det terapeutiska 

hantverket, dvs hur det blir när man gör si eller så och hur man handskas med tystnaden. 

Ytterligare ett förslag var att fokusera på grupprocessen under utbildningen. Den terapeuten 

menar att det är mycket viktigt att prata om vad tystnaden innebär, vad den innehåller och hur 

den påverkar stämningen. I inlärningen måste inlärningsklimatet finnas med som en del i 

undervisningen. 

 

Diskussion 
De intervjuade terapeuterna såg tystnaden som något specifikt i den meningen att den kan 

innehålla något och att den kan ha flera funktioner, såväl positiva som negativa. 

I detta instämmer Knutson och Aslaug Kristiansen (2015) som skriver att det finns ett flertal 

betydelser och tolkningsmöjligheter. 

Något pågår i tystnaden. Det framkommer i intervjuerna att detta något är viktigt och att det 

är terapeutens grannlaga uppgift att ur tystnaden fånga upp det som inte omedelbart låter sig 

begripas eller formuleras. Informanterna beskriver hur viktigt det är att lyssna såväl till det 
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som man uppfattar pågår inom patienten eller klienten som till det som händer inom en själv 

och dessutom till det som sker i mellanrummet mellan patient/klient och terapeut. Även Boll-

las (1995) och Ogden (2005) betonar detta lyssnande. 

Länge har tystnad haft en negativ klang såväl inom psykoterapi som språkforskning men har 

under senare decennier kommit att förändras. Tystnaden anses inte längre vara ett intet, ett 

tomrum eller ett motstånd, utan det ses som en slags kommunikation, en ordlös kommunikat-

ion. ”Talande tystnad” är ett uttryck som speglar detta. Inom musik och litteratur ses tystnad i 

form av pauser, metaforer och punkter som ett sätt att etablera och behålla kontakt (Ephratt 

2008). En forskare (Mohacsy 2015) framhåller att ju fler sinnen som är inblandade i försöken 

till förståelse av det som pågår i terapi, desto större är möjligheten att uppfatta ”sändarens” 
budskap. 

Terapeuterna i aktuell studie beskriver också hur tystnaderna i terapirummet är fulla med allt 

möjligt, bland annat kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck, och att samtalet pågår på flera 

olika nivåer samtidigt.  

I de intervjuer som gjorts inom ramen för detta arbete har fokus inte legat på betydelsen av 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester för förståelsen av tystnaden i det psykoterapeutiska 

samtalet. Det betyder inte att informanterna eller intervjuaren ansett det oviktigt, utan det 

skulle ha blivit ett alltför omfattande område för att inrymmas i ett arbete av denna art. Däre- 

mot skulle ett fortsatt arbete kring den ordlösa kommunikationen i det terapeutiska samtalet 

kunna inkludera även dessa betydelsefulla faktorer och bidra till en fördjupad förståelse. 

En av terapeuterna kopplade inledningsvis ihop tystnaden i terapirummet med ett musikstycke 

hen hört som bestod av tystnad. Det är ett stycke komponerat av John Cage, 4´33, som består 

av den tystnad som skapas av det förväntansfulla sorlet hos den publik som väntar på att kon-

serten ska börja. Det är också ett musikstycke som Suzanne Little (2015) nämner som ett ex-

empel på att allt inte kan eller ska uttalas (s 6). En tystnad i väntan på att något ska uppenbara 

sig, kan man säga. Inte helt olik den tystnad som kan uppstå i terapirummet, där intervjuper-

sonerna menar att det finns något i tystnaden som kan hämtas upp. 

Little fortsätter och understryker att vårt varande behöver tystnad, att tystnaden talar till den 

del av oss som inte består av görande och relaterande, som är mer existentiell än interage-

rande. I det terapeutiska arbetet tänker hon att det är tystnaden som möjliggör det terapeutiska 

reparationsarbetet. Det sammanfaller med det intervjupersonerna också uttrycker, att det får ta 
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tid och att man som terapeut inte genast måste röra vid det som pågår utan att det får utveck-

las i sin egen takt, att det som är viktigt kommer fram.  

Utifrån Bollas (1995) idé där han menar att människan är organiserad, organiserar alla intryck 

som sköljer över en på olika sätt, så blir det samma sak i terapi, där  terapeuten inte ska hänge 

sig åt någon specifik tanke utan bara lyssna till patientens ström av ord och vår inbyggda or-

ganisation ska göra att terapeuten hör någonting annat i patientens samtal eller tankeväv. 

Bollas modell har särskilt inspirerat en av intervjupersonerna. 

Vidare skriver Bollas om hur viktiga metaforer är i det terapeutiska arbetet då de kan beskriva 

det som inte omedelbart låter sig formuleras i ord. Alla tre informanterna använder sig också 
av metaforer med tanken att det finns något i tystnaden som kan fångas med hjälp av en meta-

for som en symbol för det ordlösa. De ser det som en process som ökar reflektionsförmågan 

liksom förmågan att bearbeta det som händer i var och en och mellan parterna i samtalet. 

Ogden (2005) har varit och är fortfarande en inspirationskälla för en av de intervjuade tera-

peuterna. Det som kan hända är att den bild man som terapeut får upp kanske inte omedelbart 

är associerad till det som patienten pratar om men den väcker någonting nytt hos vederbö-

rande och det leder processen vidare menar hen. 

Det finns naturligtvis tillfällen när den bild eller känsla som väcks inom terapeuten under 

tystnad i samtalet inte alls tas emot av patienten eller klienten. Det vittnar alla tre informan-

terna om. Det kan handla om att man är för tidigt ute, patienten hinner inte med eller det kan 

vara alltför hotfullt eller obegripligt för patienten i ett visst skede. Självklart kan det vara så 
att terapeuten är helt fel ute, vilket informanterna också beskriver. Det har hänt att patienter 

blivit arga eller sårade. Oftast har det kunnat repareras under terapitimmen eller i vart fall 

under något kommande tillfälle och har då ofta visat sig vara centralt i terapin och oerhört 

värdefullt att det inträffade. Men det kan även innebära att en patient eller klient inte åter-

kommer. 

Tilliten är central för ett positivt utfall vid tystnad som intervention i det terapeutiska samta-

let. Intervjupersonerna är alla tydliga med vikten av en god allians och menar att först när 

man arbetat ihop ett tag och tryggheten är tillräckligt stor kan tystnaden fylla en god funktion. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att försöka förstå den intervjuades syn på sin 

livsvärld och formulera någon slags mening utifrån deras beskrivningar av sina erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2014). De skriver vidare att forskningsintervjun inte är ett samtal mel-
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lan jämbördiga parter utan att den som intervjuar också är den som definierar och kontrollerar 

situationen. 

I föreliggande arbete kan det diskuteras vem som så att säga innehar ”makten”. Då dessa in-

tervjuer skett med psykoterapeuter som varit yrkesverksamma upp till 45 år och intervjuaren 

inte tillnärmelsevis så många år, kan nog makten sägas ligga hos de intervjuade. Det har där-

för passat särdeles bra med semi-strukturerad intervju-modell med två huvudfrågor. Det gav 

intervjupersonerna stor frihet att beskriva sina egna tankar kring och erfarenheter av tystnader 

i terapirummet och intervjuaren behövde i väldigt begränsad grad ställa följdfrågor. Just detta 

arbetssätt ledde till vad som med James Joyce ord (Ulysses, 1922, sv övers Odysseus, 1987) 

skulle kunna kallas ”a stream of conciousness”, dvs en person uttrycker sina tankar och käns-

lor allteftersom de uppstår. Kanske kan man se det som att de fria associationerna även när 

det gäller intervjuerna spelar en central roll liknande den som de har i den terapeutiska pro-

cessen. 

Kanhända blev lärdomarna av samtalen störst hos intervjuaren, men en av de intervjuade sa 

också i slutet av intervjun att så som intervjun kom att utvecklas, så blev det tydligt för hen 

att tystnaden är en del av ”det terapeutiska hantverket”, en mycket viktig del.  

Den tematiska analysen visade sig vara oerhört komplex och tidskrävande och ledde för inter-

vjuaren, tillika den som skulle analysera materialet, till en fragmentisering av det kunskaps-

och energiflöde som samtalen givit upphov till. Samtidigt upplevdes en stor tillfredsstälelse 

när den slutgiltiga varianten av teman och subteman fastställdes. Förhoppningsvis kan läsaren 

uppfatta att en helhet kom att skapas därefter. 

En forskningsintervju är, menar Kvale och Brinkmann (2014), ”ett samtal med struktur och 

syfte; den förutsätter omsorgsfullt utfrågande och lyssnande med målet att erhålla grundligt 

prövad kunskap.” (s 400). Det viktiga i redovisningen av intervjusvaren är att den verkligen 

fångar företeelserna, dvs att de data som finns sammanfattas så att de täcker de kvaliteter som 

ingår i begreppet, poängterar Bo Eneroth i boken Hur mäter man vackert? (1987). Och hur 

vet man då att detta gjorts? Där svarar Eneroth att frågan är meningslös eftersom begreppet ju 

är uppbyggt av insamlade data. Men det finns naturligtvis en risk att alltför mycket av det 

insamlade materialet inte används eller att det redovisas på ett osammanhängande sätt. Här 

menar han dock att giltigheten är inbyggd i den kvalitativa metoden (s 73). Vidare pekar han 

på att den kvalitativa metoden har en ödmjuk syn på kunskapsutveckling. Den ger sig inte ut 

för att redovisa en slutgiltig sanning eller kunskap utan kan ses som en del i en ständigt på-

gående kunskapsutveckling (s 74). 
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Denna studie kan ses i ljuset av Eneroths beskrivning. Avsikten har varit att redovisa erfarna 

terapeuters kunskaper och erfarenheter så troget originalet, dvs den transkriberade intervjun, 

som möjligt. Deras svar visar också stor överensstämmelse med erfarenheter redovisade un-

der avsnittet Bakgrund. En annan intervjuare skulle kunna förväntas ställa samma frågor och 

få ungefär samma svar. 

En intressant aspekt som Eneroth framhåller rör just det som denna studie fokuserar på, näm-

ligen det ”outsägbara”. Han skriver att det genom intervjun bara går att fånga aspekter som 

går att uttrycka i ord, dvs då begränsas faktabredden, man får en mer ytlig förståelse av den 

intervjuades innebördsstruktur (s 103-104). 

Beträffande antalet intervjupersoner skriver Kvale och Brinkmann (2014) att antalet i princip 

inte har något att göra med en studies vetenskapliga kvalitet. De skriver att man ska intervjua 

så många som man behöver för att få svar på det man vill veta (s 156-157). De tre informan-

terna i denna studie bidrar med samlad arbetslivsvisdom omfattande ca 125 år. Det är svårt att 

föreställa sig att deras svar inte skulle kunna överensstämma med ett mycket större antal tera-

peuters. 

Sammanfattande synpunkter 

Tystnad är en del i den ordlösa kommunikationen och ger utrymme för reflektion. Tystnaden i 

det psykoterapeutiska samtalet kommunicerar något som med hjälp av en inkännande och 

lyhörd terapeut kan fångas upp bland annat med hjälp av metaforer. Vidare är tilliten central; 

den goda alliansen är en förutsättning för ett positivt utfall vid tystnad i det terapeutiska sam-

talet. 

Detta framgår tydligt av såväl informanternas berättelser som de artiklar och annan litteratur 

som refereras till i denna studie. 

De intervjuade terapeuterna ansåg inte att det talats tillräckligt om tystnadens betydelse under 

egna utbildningar. Under en period fanns de fria associationerna med i vissa utbildningar men 

har tenderat att försvinna. 

I forskning har alliansens betydelse för det goda terapeutiska samtalet belagts. Denna studie 

visar också att god allians, tillit och ett gott samarbetsklimat är grundläggande för den frukt-

bara tystnaden. 

Men hur tydligt är det i forskning vad ett gott terapeutiskt samtal innehåller och förutsätter?  
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I denna studie framgår det att tystnaden, rätt hanterad, fyller en mycket viktig funktion.  

Större vikt borde läggas vid den ordlösa kommunikationen; det som sker dels inom patien-

ten/klienten, dels inom terapeuten och dessutom det som sker i mellanrummet, mellan patien-

ten/klienten och terapeuten. Det inte är alldeles enkelt att särskilja de olika komponenterna i 

den ordlösa kommunikationen från varandra. Tystnaden är en del, en viktig del, men även 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester är viktiga fömedlare av en människas outtalade me-

ning. Vad förutsätter vad och kan några signaler fungera utan de övriga? 

Informanterna menade att det viktigaste målet med psykoterapi är att patienterna, stärkta ge-

nom terapin, ska klara att möta livets utmaningar. 

Här väljer jag att avsluta med en tydlig parallell mellan den goda terapins och den goda litte-

raturens förvandlande kraft i en artikel av den norske författaren Jan Kjaerstad i Dagens Ny-

heter (2016, 23 januari): 

En romans tankekraft. En romans kognitiva styrka.- - -De bästa romanerna föranleder 

en utvidgning av medvetandet, som ger insikter om tillvaron. Vi har också ett intellekt, 

och en roman kan stimulera detta intellekt på ett annat sätt än en fackbok. Verkan upp- 

nås ofta genom komplexitet, mångtydighet, och genom att textelement ackumulerar och 

skapar det så kallade outsägliga - detta ordlösa bekräftande av våra livs möjligheter 

som är varje skönlitterär boks mest värdefulla behållning. 

Och nu ska jag komma med ett viktigt påstående: denna djupa insikt saknar inte emot-

ionella aspekter. Denna sorts kognitiva bekräftelse stimulerar också emotionerna - fak-

tiskt hela det limbiska systemet. Jag ser ingen motsättning här. Väggen mellan hjärnan 

och hjärtat är porös.” 
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