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Psykoterapeuters upplevelser av självbiografiska minnen i 

psykodynamisk psykoterapi. 

 

Julia Londré och Blerina Muslija 

 
 

 

Sammanfattning. Självbiografiska minnen har förlorat den centrala roll för 

psykoanalytisk behandling, de en gång haft. I litteraturen beskrivs olika perspektiv 

på den terapeutiska betydelsen av självbiografiska minnen. Detta arbete avsåg att 

bidra till förståelsen för minnen inom psykodynamisk psykoterapi. Studien som 

genomfördes, undersökte upplevelsen av att arbeta med självbiografiska minnen. 

Materialet, bestående av tio intervjuer med psykodynamiskt inriktade 

psykoterapeuter, bearbetades med Tolkande Fenomenologisk Analys (IPA). 

Resultatet visar att självbiografiska minnen upplevs vara en essentiell och ständigt 

närvarande aspekt av psykodynamisk psykoterapi, på samma gång viktiga för 

behandlingen, som av underordnad betydelse. Avslutningsvis diskuteras värdet av 

fortsatt undersökning av självbiografiska minnen, bland annat utifrån att den aktuella 

studien tyder på att arbetet med självbiografiska minnen både direkt och indirekt kan 

påverka behandlingen.   

 

 

Förståelsen för det ögonblick då en patient delar ett minne med psykoterapeuten, har 

förändrats ett antal gånger de senaste 100 åren (Singer & Conway, 2011). I psykoanalysens 

begynnelse ansågs självbiografiska minnen vara av central betydelse för behandlingen 

(Mancia, 2006). Enligt Freud (2008) fanns allt väsentligt från patientens historia bevarat i nuet, 

men hade gjorts oåtkomligt för individens medvetande som ett resultat av bortträngning, en 

psykisk process vars motiv är att undvika obehag. Bortträngningen visade sig inte minst i 

patientens motstånd mot att minnas (Freud, 2008). Det var vare sig händelser i det förflutna, 

eller minnena av dem, som antogs ha patogena effekter, utan deras psykiska processande 

(Bohleber, 2007). I syfte att häva bortträngningarna, behövde analytikern förmå patienten att 

minnas vissa upplevelser och av dem framkallade affektimpulser (Freud, 2008). Till sitt 

förfogande hade analytikern tolkning, vilket syftar på vad man företar sig med ett enskilt 

element i materialet (Freud, 2008, s. 360) och konstruktion, vilket är vad analytikern gör då 

han för analysanden framlägger ett stycke av hans glömda förhistoria (Freud, 2008, s. 361). 

Ambitionen var att återskapa en tillförlitlig bild av det bortglömda (Freud, 2008). Förutom 

genom de spår som patientens utsagor, symptom och drömmar utgjorde, urskildes en annan 

väg till det glömda, nämligen överföringen. Överföringen kan förstås som en process genom 

vilken förhållningssätt och känslor som är omedvetna hos patienten och som är kopplade till 

tidiga relationer, oftast till föräldrar, aktiveras och förskjuts på psykoterapeuten (Killingmo & 

Gullestad, 2011). Genom begreppet formulerades en ny dimension av minne, nämligen dess 

uttryck i beteende (Bohleber, 2007). Förståelsen för fenomenet överföring förde psykoanalysen 

i riktning mot betydelsen av den terapeutiska relationen (Bohleber, 2007) och med detta en 

diskussion kring huruvida det är psykoterapeutens tolkningar som leder till insikt, eller 

kvalitéer i den relation som utformas i terapirummet, som är det viktiga (Greenberg, 2012).  

Psykoanalysen har rört sig i olika riktningar under 1900-talet (Blum, 2005). Med 

utgångspunkt i psykoanalytisk teori har psykoanalytisk psykoterapi och psykodynamisk 
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psykoterapi utvecklats (Luyten m.fl., 2015).1 Skillnader till trots utgår dessa terapiformer från 

vissa gemensamma antaganden. Bland annat förenas de av att erkänna och lägga vikt vid: 

omedvetna processer, överföring, subjektivt upplevd erfarenhet, samt komplexitet med 

avseende på psykologisk utveckling (Gilmore, 2012; Luyten m.fl., 2015). Även om de flesta 

psykoanalytiska perspektiv förstår patologi och nuvarande symptom utifrån tidiga 

livserfarenheter, finner man olika svar på vilken roll det förflutna har i terapirummet, huruvida 

minnen av barndomen är av vikt för den vuxna, om man behöver minnas för att återupprätta 

personlig kontinuitet eller lösa psykologiskt lidande, samt i vilken mån detta är möjligt 

(Gilmore, 2012).  

Frågor kring om minnen återspeglar vad som faktiskt hänt och huruvida det är möjligt 

att återskapa ett minne av den ursprungliga händelsen, har diskuterats parallellt med 

psykoanalysens historia (Bohleber, 2007; Freud, 1964; Freud, 2008). Begäret efter att hitta ett 

skeende i dåtid som förklarar den nuvarande upplevelsen, har under 1900-talet lockat vissa 

psykoanalytiker att rekonstruera händelser ur patienters förflutna och presentera dessa som 

objektivt sanna (Brenneis, 1999). De negativa konsekvenser som detta förfarande kunnat få, 

har gett upphov till diskussion kring falska minnen och tillämpning av suggestion inom 

psykodynamisk terapi (Brenneis, 1999; Burman, 2002). Idag förstås minnen som konstituerade 

i nuet, till lika stor del präglade av nuvarande sammanhang, känslor och värderingar, som av 

den dåtida händelsen (Brenneis, 1999). När man kommer ihåg något förändras minnet, ibland 

mycket och ibland lite (Imbasciati, 2020). Återkallelsen, liksom tolkningen och berättandet av 

ett minne är underkastat medvetna och omedvetna krafter och minnet av något är aldrig 

detsamma som det man en gång lärde sig (Brenneis, 1999; Imbasciati, 2020). Förståelsen för 

minnets komplexitet och därtill det faktum att den analytiska situationen föreslagits 

kännetecknas av vissa av de villkor som ökar risken för att människor ska tro på falska 

självbiografiska minnen (Brenneis, 1999), kan ha bidragit till att rekonstruktion i allt mindre 

utsträckning kommit att tillämpas i terapirummet (Blum, 2005; Greenberg, 2012).  

Även om det således står klart att vi minns fragmentariskt och att återberättandet av 

något aldrig överensstämmer helt med den ursprungliga händelsen, så minns vi (Imbasciati, 

2020; Shapiro, 1993). Patientens barndomsminnen anses av vissa fortsatt som en viktig väg till 

omedvetet material (LaFarge, 2012; Shapiro, 1993). Shapiro (1993) menade att det som 

psykoanalysen gör är att arbeta med vad som finns, för att på så vis upptäcka hur tidigare 

upplevelser organiserats över tid. Frågan är inte om, utan hur det förflutna påverkar nuet och i 

vilket syfte samt med vilken inblandning från psykoterapeuten, som det går att komma i kontakt 

med detta (Gilmore, 2012; Shapiro, 1993). Särskiljandet mellan olika kategorier av sanning, 

bland annat historisk och narrativ, har påverkat hur minnen förstås i terapirummet (Gilmore, 

2012). Ur ett narrativt perspektiv betraktas minnen som konstruktioner och betydelsen läggs 

vid hur personen förstått och berättar om något, snarare än vid den faktiska händelsen (Schafer, 

1980). Därtill har neurovetenskapliga fynd förändrat förståelsen för omedvetna processer 

(Imbasciati, 2020) och synen på vilken typ av omedvetet material som är av terapeutisk 

betydelse (Killingmo & Gullestad, 2011). Dessa fynd har bland annat inneburit konstaterandet 

av åtminstone två skilda minnessystem, som på olika sätt lagrar information (Hansen, 2000). 

Det deklarativa systemet lagrar det vi i dagligt tal brukar referera till som minnen (Enckell & 

Enckell, 2014). Det är minnen för vilka vi kan redogöra i ord och som refererar till någonting 

(Enckell & Enckell, 2014). Det kan bland annat vara minnen om oss själva, om vår omvärld, 

av personligen upplevda situationer eller av något vi betraktat utifrån (Enckell & Enckell, 

2014), vilket ibland benämns som självbiografiska minnen (Bohleber, 2007; Killingmo & 

Gullestad, 2011). Det icke-deklarativa minnessystemet lagrar i stället färdigheter i hur man gör 

 
1 I detta arbete används psykoanalytisk och psykodynamisk, respektive psykoterapeut och 

analytiker, utbytbart.  
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något, automatiska reaktioner och känsloresponser, samt perceptuell information (Hansen, 

2000). Icke-deklarativa minnen både förvärvas och aktualiseras oavsiktligt (Hansen, 2000). 

Denna typ av minnen kan inte redogöras för i ord, utan kommer främst till uttryck i en persons 

sätt att vara eller göra saker på (Enckell & Enckell, 2014). Medan deklarativa minnen är något 

man kan berätta om, kan icke-deklarativa minnen betraktas som funktioner individen använder, 

vilka gör att detta något kan berättas om (Enckell & Enckell, 2014). De olika minnessystemen 

innefattar olika hjärnstrukturer, där de strukturer som krävs för inlagring av deklarativa minnen 

mognar senare, än de som krävs för inlagring av icke-deklarativa minnen (Hansen, 2000). 

Under de första åren av sitt liv kommer barnet ihåg en mängd funktioner, bilder och färdigheter 

och kan visa att det har memorerat något, dock utan att kunna göra minnen tydliga på något 

sätt (Hansen, 2000; Imbasciati, 2020). Förhållningssätten lagras, men inte situationerna 

(Hansen, 2000). Det har således föreslagits att tidiga erfarenheter registreras som icke-

deklarativa, osymboliserade minnen, som inte är möjliga att återkalla explicit och inte heller 

kommer till uttryck i patientens verbala utsagor (Killingmo & Gullestad, 2011). 

Parallellt med att förståelsen för minnen förändrats, har psykoanalysens tidigare intresse 

för självbiografiska minnen avtagit (Greenberg, 2012; Sandler & Dreher, 1996). I stället har 

fokus för psykodynamisk terapi kommit att handla om funktioner, däribland mönster och 

strategier patienten använder sig av i nuvarande relationer, vilka antas finnas lagrade i det icke-

deklarativa minnessystemet (Enckell & Enckell, 2014; Killingmo & Gullestad, 2011). Vari 

psykoterapeutens uppgift består, vad gäller detta arbete, tycks det dock fortsatt råda delade 

meningar om (Greenberg, 2012). Psykoterapeutens förhållningssätt och den betydelse detta har 

för patientens förmåga till symbolisering, har formulerats genom begrepp som containing 

(Bion, 1962, refererad i Goldberg, 2012) och holding (Winnicott, 1965, refererad i Goldberg, 

2012). Bland annat har psykoterapeutens uppgift föreslagits innebära att ta emot och 

begripliggöra en känslomässig upplevelse, på ett sätt patienten inte förmår på egen hand 

(Goldberg, 2012; LaFarge, 2012). På detta vis antas delar av patientens mentala liv som aldrig 

varit kända, eller symboliserade, kunna uppnå tankestatus (Goldberg, 2012; LaFarge, 2012). 

Vissa menar att det kurativa består i den erfarenhet som patienten gör i relation med 

psykoterapeuten (Greenberg, 2012). Det är denna som leder till betydelsefull insikt, då den kan 

utmana nuvarande föreställningar och resultera i att dessa måste omvärderas (Ehrenberg, 

2003). Dialogen anses ur detta perspektiv främst vara en sysselsättning, vars funktion är att 

hålla ett möte vid liv, där psykoterapeutens såväl som patientens uppgift är att söka vilka de är 

och blir i detta möte (Ehrenberg, 2003). Andra betonar samspelet mellan det deklarativa och 

icke-deklarativa minnessystemet, för terapeutisk förändring (Fosshage, 2011; Mancia, 2006; 

Singer & Conway, 2011) Shapiro (1993) hävdade vikten av att länka det förflutna till nuet 

genom ord, för att patienten ska kunna begripa hur det förflutna används i nuet. Singer och 

Conway (2011) menade att psykoterapeutens uppgift är att tolka det som antas vara den 

omedvetna erinringen som sker i överföringen, för att på detta sätt skapa mening. Schafer 

(1980) liknade i stället psykoterapeutens arbete vid att hjälpa patienten att förvandla nuvarande 

berättelse till en mer sammanhängande och meningsfull sådan. Även om medvetandegörande 

och integrering av minnen i sig inte är tillräckligt för att ge bot, kan det ändå anses bidra till att 

ge ny insikt djup och meningsfullhet (Killingmo & Gullestad, 2011).  

Psykoanalysen har hävdats kännetecknas av att motstridiga perspektiv tillåts existera 

parallellt (Enckell & Enckell, 2014). Vissa menar att detta bör ses som en tillgång, bland annat 

utifrån ett antagande om att verklighetens nyanser, däribland den terapeutiska situationen, inte 

kan förstås utifrån en enskild teori (White, 2008). Med detta sagt får teoretiska antaganden 

konsekvenser för hur psykoterapeuter betraktar den terapeutiska situationen och sin egen roll i 

denna (Ehrenberg, 2003). Detta i sin tur har konstaterats påverka psykoterapeuters upplevelse 

i terapirummet, vid vilka aspekter psykoterapeuter lägger vikt och hur de agerar (Fine & Fine, 

1990; Fonagy & Target, 2000; Stern, 2010). Likväl som psykoterapeuter kan ha medvetna 
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teoretiska mål, kommer även omedvetna idéer om vad som ska och inte ska uppnås, påverka 

behandlingen (Sandler & Dreher, 1996). Shedler (2010) konstaterade att det som utspelar sig i 

terapirummet återspeglar kvalitéer hos psykoterapeuten och patienten, samt det unika 

interaktionsmönstret dem emellan. Även då analytiker säger sig utöva samma metod, kan det 

finnas skillnader i hur de agerar i terapirummet och tvärtom kan psykoterapeuter med olika 

teoretiska utgångspunkter vara mer lika i praktiken än de teoretiskt borde vara (Fonagy & 

Target, 2000; Sandler & Dreher, 1996; Shedler, 2010). Detta har föreslagits delvis bero på att 

psykoterapeuter i praktiken är mer pragmatiska än i teorin (Sandler & Dreher, 1996). Därtill 

har det hävdats visa på hur psykoanalytisk teori och praktik inte står i logisk förbindelse med 

varandra, vilket kan anses problematiskt (Fonagy & Target, 2000). Shedler (2010) menade att 

det finns många anledningar till att studier misslyckas med att visa på viktiga skillnader mellan 

behandlingar. Vissa aspekter av psykodynamisk terapi kommer inte till uttryck i kontrollerade 

studier (Shedler, 2010). Detta kan tänkas utgöra ett hinder mot att förstå vad i en behandling 

som är verksamt och inte (Shedler, 2010). Intervjustudier med verksamma kliniker anses 

således vara en viktig del av terapiforskning, inte minst då de kan åskådliggöra upplevelser av 

att vara i terapi, exempelvis den relationella interaktionen mellan terapeut och patient (Jones 

m.fl., 2020). Därtill kan denna typ av studier svara mot ett behov av att dela praktisk kunskap 

mellan kliniker (Jones m.fl., 2020). Jones m.fl. (2020) framhöll vikten av mer kunskap om 

psykoterapeuters upplevelser av olika behandlingsformat och användningen av olika 

interventioner, bland annat för att förstå hur ny kunskap kan implementeras i klinisk 

verksamhet. Eftersom studier som utvärderar ett behandlingspaket inte nödvändigtvis ger stöd 

för dess teoretiska utgångspunkter eller enskilda interventioner (Shedler, 2010), kan det anses 

viktigt att även undersöka specifika aspekter av den psykoterapeutiska processen. Samtida 

forskning har intresserat sig för hur psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter upplever vissa 

terapirelaterade fenomen och situationer, bland annat tolkningar av patientens överföring 

(Jones m.fl., 2020), då terapiprocessen avstannat (Werbart m.fl., 2020), samt avslut av terapin 

(Fragkiadaki & Strauss, 2012). Psykoterapeuters upplevelse av att arbeta med självbiografiska 

minnen är dock ett område som inte studerats. Med ambition att bredda förståelsen för minnens 

betydelse inom psykodynamisk terapi, syftar denna studie till att undersöka hur 

psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter upplever arbetet med just självbiografiska minnen. 

Mer specifikt utifrån frågeställningarna: 

- Hur upplever psykoterapeuten det att arbeta med självbiografiska minnen i 

psykodynamisk terapi?  

- Hur förstår psykoterapeuten uttryck för självbiografiska minnen och vilken 

betydelse tillskrivs självbiografiska minnen i det terapeutiska arbetet? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Ambitionen var att rekrytera tio psykoterapeuter som samtliga erfarit att arbeta med 

patienters minnen i psykodynamisk psykoterapi. I detta syfte tillämpades strategiskt urval 

(Smith m.fl., 2009). Alla deltagare var legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk 

inriktning. I övrigt skiljde de sig åt, bland annat i fråga om grundutbildning. Majoriteten av 

psykoterapeuterna var psykologer, medan andra hade bakgrund som exempelvis socionom, 

speciallärare eller filosofie kandidat i psykologi. Vissa var utbildade inom, och arbetade med 

ytterligare terapiformer vid sidan av psykodynamisk terapi, bland annat kognitiv 

beteendeterapi och gestaltterapi. Psykoterapeuterna, sex kvinnor och fyra män, var mellan 50 
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och 75 år gamla (m= 62). Antal år som de arbetat som legitimerade psykoterapeuter varierade 

mellan 6 och 28 (m= 15). Ingen övrig demografisk data samlades in, eftersom fokus var 

upplevelsen av att arbeta med patienters minnen i psykodynamisk psykoterapi. I syfte att 

säkerställa att deltagarnas identitet förblir anonym, har de i det föreliggande arbetet givits 

fingerade namn.   

 

 

Instrument   
 

En litteraturgenomgång inom området självbiografiska minnen i psykodynamisk 

psykoterapi, gav uppslag till möjliga infallsvinklar att undersöka under intervjuerna. Eftersom 

ambitionen var att möjliggöra för psykoterapeuterna att prata fritt och samtidigt ge en detaljerad 

beskrivning av sin upplevelse, valdes semi-strukturerad intervjumetod (Willig, 2013). Den 

intervjuguide (se bilaga 1) som utformades var inspirerad av fenomenologisk ansats (Smith 

m.fl., 2009). Två övergripande frågeområden identifierades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Det första området, att arbeta med minnen i terapi syftade till att undersöka 

psykoterapeuternas upplevelse av att arbeta med självbiografiska minnen. Det andra, 

betydelsen av minnen i terapi undersökte vidare psykoterapeuternas förståelse för 

självbiografiska minnen och vilken betydelse dessa tillskrevs för det terapeutiska arbetet. 

Frågorna som formulerades var öppna, breda och icke-ledande (Smith m.fl., 2009). Mer 

specifika följdfrågor förbereddes, för att kunna vägleda studiedeltagaren ifall det visade sig 

svårt att förstå frågan, eller att utveckla svaret. För den forskare som ansvarade för intervjun, 

fyllde intervjuguiden funktionen av en karta över vilka områden som skulle undersökas och en 

möjlig väg dit. Detta är särskilt viktigt för oerfarna forskare (Smith m.fl., 2009).   

 

 

Tillvägagångssätt  
 

Innan studien påbörjades lästes Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003). Därefter undertecknade forskarna respektive handledarna för den aktuella 

studien, den etikdeklaration som utformats för masteruppsatser i psykologi vid svenska 

universitet. Etikdeklarationen godkändes av Psykologiska institutionen vid Göteborgs 

universitet. Såväl rekryteringsprocessen som insamlandet av data och behandlandet av denna, 

skedde i enlighet med forskningsetiska principer och kraven om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  

Rekrytering. Rekryteringsprocessen inleddes med författandet av ett informationsbrev 

(se Bilaga 2). I brevet presenterades kort studiens syfte och bakgrund samt inklusionskriterier. 

I enlighet med informationskravet och samtyckeskravet beskrev brevet även att deltagande i 

studien innebar att bli intervjuad, att medverkan i studien var frivilligt och att samtycke till 

detta kunde dras tillbaka när som helst. Vidare ingick information om hur data skulle behandlas 

och användas, samt försäkran om att deltagarnas identitet skulle förbli anonym. 

Rekrytering skedde via fyra plattformar, i form av en kort presentation av studien 

respektive forskarna, samt bifogat informationsbrev. Inledningsvis kontaktades de legitimerade 

psykoterapeuter som uppgivit sin kontaktinformation på webbsidan Psykoterapicentrum.se. 

Därefter kontaktades psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter som stod med på Göteborgs 

universitets lista över utbildningsterapeuter, samt psykoterapeuter verksamma vid Göteborgs 

psykoterapiinstitut. Kontakt togs i dessa fall via e-post. Därtill rekryterades psykoterapeuter 

genom annonsering i tre slutna diskussionsgrupper, två på det sociala nätverket Facebook.com 

och en på Psykodynamisktforum.se, ett digitalt forum för psykodynamiskt inriktade forskare 

och kliniker. I överensstämmelse med kravet om konfidentialitet, raderades annonserna när 
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rekryteringsprocessen var avslutad. Studiens två forskare intervjuade vardera fem av de tio 

psykoterapeuter som inkluderades i studien. Ytterligare två personer anmälde sitt intresse för 

deltagande, men bedömdes inte uppfylla inklusionskriterierna. Vid en av intervjuerna 

misslyckades inspelningen, varpå denna inte kom med i analysmaterialet. 

Förstudie. I syfte att se hur väl intervjuguiden fyllde sin funktion, genomförde 

respektive forskare varsin pilotintervju. De två personer som medverkade i förstudien 

informerades i likhet med övriga deltagare om studiens syfte, vad deras medverkan innebar, att 

deltagandet skedde på frivillig basis och att samtycke till detta kunde dras tillbaka när som 

helst. Den första försöksstudien genomfördes via telefon med en legitimerad psykolog. Efter 

utvärdering av denna intervju omformulerades vissa frågor och ordningsföljden på vissa av 

dem ändrades. Detta i syfte att göra frågorna tydligare. Därefter genomfördes en andra intervju 

med en psykologkandidat via det digitala kommunikationsverktyget Zoom, vilken resulterade 

i att en avslutande fråga lades till i intervjuguiden.  

Intervjuer. Intervjuer genomfördes mellan den 25:e januari och den 14:e februari 2021. 

Vid början av samtliga intervjuer informerades psykoterapeuterna på nytt om frivilligheten i 

sitt deltagande, fick frågan om att bli inspelade och gav muntligt sitt godkännande till detta. 

Därefter presenterades kort ämnet för studien och självbiografiska minnen definierades som 

minnen av personligen upplevda händelser eller situationer. Mer information om studien och 

dess syfte gavs vid förfrågan. Intervjuguiden användes med stor flexibilitet beroende på 

deltagarens svarsstil (Smith m.fl., 2009). I vissa fall ställdes inte några av frågorna, eftersom 

de redan bedömdes vara besvarade. I andra fall ställdes samtliga frågor ordagrant och med flera 

följdfrågor. Frågorna ställdes i olika ordning beroende på vad som ansågs lämpligt under 

respektive intervju. I snitt tog intervjuerna cirka 60 minuter och avslutades när de båda 

frågeområdena ansågs ha täckts in och relevanta frågor ha besvarats. På grund av rådande 

riktlinjer för att minska smittspridning av Covid-19 skedde intervjuerna antingen via det 

digitala kommunikationsverktyget Zoom, eller per telefon. Intervjuerna spelades in varefter det 

inspelade materialet transkriberades ord för ord. I de fall det förekom längre pauser, suckar, 

eller tydliga betoningar på vissa ord, noterades detta. Inspelningarna raderades då analysen 

påbörjats.   

  

 

Databearbetning  
 

Tolkande fenomenologisk analys (IPA) användes som metod för bearbetning av 

intervjumaterialet (Willig, 2013). IPA har sina rötter i kunskapstraditioner som bland andra 

fenomenologin och hermeneutiken (Smith m.fl., 2009). Metodens ambition är att förstå hur en 

person skapar mening av en situation eller upplevelse, samt att beskriva och urskilja 

utmärkande drag av ett fenomen, eller av subjektivt upplevda känslor, tankar och intryck 

(Smith m.fl., 2009). Detta kan innebära att undersöka en enskild persons upplevelse på djupet 

(Smith m.fl., 2009). Det kan även innebära att undersöka en någorlunda homogen grupp av 

individer, som har upplevelsen av en särskild situation gemensamt (Smith m.fl., 2009). IPA 

har således ett idiografiskt fokus och har inte som mål att generera bred, eller allmängiltig 

kunskap (Smith m.fl., 2009). IPA genomsyras av antagandet om att förståelse är beroende av 

tolkning och gör inga anspråk på att beskriva en upplevelse i sin helhet (Smith, 2015). Tolkning 

av data sker i enlighet med hermeneutiska principer (Smith m.fl., 2009). Detta betyder att en 

del av ett material förstås utifrån hur denna förhåller sig till helheten och att helheten förstås 

utifrån hur denna förhåller sig till en viss del av materialet (Smith m.fl., 2009).  

IPA utgår från antagandet om att ett forskningsresultat är en produkt av interaktionen 

mellan forskaren och deltagaren, respektive mellan forskaren och dennes egen förförståelse 

(Smith m.fl., 2009). Därmed betonas vikten av att beakta den egna förförståelsen (Willig, 
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2013). Genom att vara medveten om denna, kan den försöka sättas inom parentes i mötet med 

en studiedeltagares beskrivning av sin upplevelse. I efterhand gör denna medvetenhet även det 

möjligt att resonera kring sättet på vilket forskaren kan ha påverkat tolkningen samt skilja 

mellan deltagarens beskrivning och forskarens tolkning (Willing, 2013). I den aktuella studien 

kan forskarnas förförståelse först och främst handla om ett intresse av psykodynamisk teori och 

praktik. Detta intresse har fördjupats under psykologprogrammets gång, parallellt med att 

forskarna tagit del av psykodynamisk litteratur och psykodynamiskt orienterad handledning. 

Det är således med en viss teoretisk förståelse för självbiografiska minnen, som detta arbete 

har genomförts. Med detta sagt är området i fråga brett och tidigare nämnda förståelse 

begränsad, vilket också måste antas ha påverkat studiens riktning. Vidare innebär praktiska 

moment inom ramen för utbildningen att den upplevelse som studien avsett undersöka är något 

som forskarna själva erfarit, om än i begränsad utsträckning. Det är dessutom till stor del den 

egna upplevelsen och frågor som väckts i samband med denna, som föranlett arbetets 

frågeställning. Det personliga intresset för psykodynamisk terapi och den nyfikenhet som 

sträcker sig längre än forskningsfrågan, antogs kunna påverka forskarna i interaktionen med 

psykoterapeuterna. Såväl datainsamlingen som den efterföljande analysen har genomförts med 

ambitionen att i största möjliga mån åsidosätta forskarnas respektive förförståelse, i enlighet 

med så kallad fenomenologisk parentenssättning (Smith m.fl., 2009).  

 Analysen genomfördes med utgångspunkt i de sex analyssteg som beskrivits av Smith 

m.fl. (2009). Detta var särskilt viktigt i denna studie eftersom forskarna saknade tidigare 

erfarenheter av att arbeta med metoden (Smith m.fl., 2009). All analys utfördes via Google 

dokument. I överensstämmelse med hermeneutiska principer (Smith m.fl., 2009), analyserades 

en del av ett transkript såväl separat, som i egenskap av en del av det större transkriptet. 

Fortsättningsvis innebar detta att den ursprungliga förståelsen av ett visst transkript, 

omprövades i ljuset av den förståelse som växte fram då materialet betraktades som helhet. 

Tabell 1 återger exempel på data i olika skeden av analysprocessen.  

 Det första steget i analysen innebar att lyssna på intervjun och samtidigt läsa 

transkriptet. Medan detta gjordes noterades initiala reflektioner, i syfte att lägga dessa åt sidan 

för att sedan återgå till att fokusera på grunddata. Noteringar inkluderade bland annat 

reflektioner kopplade till egna känslor och förförståelse.  

Under analyssteg två lästes transkriptet ytterligare en gång och studerades därefter i 

detalj. Parallellt med detta kodades materialet på tre nivåer (se Tabell 1). Den första nivån 

bestod av så kallade deskriptiva kommentarer. Här sammanfattades det som mer eller mindre 

ordagrant uttrycktes, utan försök till vidare analys. Den andra analysnivån utgjordes av 

språkliga kommentarer. Specifika ord och uttryckssätt noterades, bland annat metaforer, längre 

pauser, eller tydlig betoning på vissa ord. Den tredje och sista nivån bestod av så kallade 

konceptuella kommentarer, vilka innebar ett första försök till tolkning av textens implicita 

mening. Kommentarer på denna nivå kunde även formuleras som frågor i relation till det större 

narrativet. I vissa fall skedde kodning på samtliga nivåer, medan det i andra fall bedömdes 

tillräckligt med endast deskriptiva kommentarer.  

Steg tre av analysen utgick från de koder som föregående analyssteg genererat och 

innebar således ett steg bort från den ursprungliga texten. Koderna studerades utifrån deras mer 

abstrakta innebörd, vilket resulterade i preliminära teman. Forskarna tog här en mer central roll 

i tolkningen, men strävade efter att fortsatt ligga nära deltagarnas upplevelser.   

Följande steg i analysen, steg fyra, handlade om att urskilja huvudteman och 

underteman i transkriptet (se Tabell 1). De teman som framkommit studerades i relation till 

varandra, i syfte att uttyda mönster och kopplingar mellan olika teman. Då detta var gjort, 

innebar analyssteg fem att försöka parentessätta (Smith m.fl., 2009) den nuvarande förståelsen 

och de teman som redan framkommit. Detta i syfte att behandla nästa transkript utan 

förutfattade meningar.  
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Tabell 1. Exempel på analys fram till tematisering  

Exempel 

analyssteg 

 

 

Transkript 1 

 

Transkript 2 

 

Transkript 3 

 

Genomläsning  

av transkript 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då krävs det 

finkänslighet så att man 

inte förföljer och plågar 

någon utan det måste ju 

vara, gjort med ett 

väldigt [paus] man 

måste känna in hur den 

andra människan 

upplever den här 

situationen naturligtvis 

så att man inte utsätter 

den för något slags 

övergrepp av något slag 

utan det måste ju vara 

att man följer personen. 

 

Och terapi är ganska 

bra man behöver inte 

slå fast någon 

sanning utan 

patienten kan komma 

nästa gång och säga 

jag har tänkt flera 

tankar som 

modifierar minnet 

lite. 

 

 

Det kan också vara så 

att trauman är så 

terroriserade och svåra 

så att man kommer 

aldrig att glömma dem 

men då får man liksom 

[paus] Ja man får 

skapa ett rum där 

liksom de här 

minnesbilderna kanske 

får lov att vara. 

 

 

Kodning 

 

 

Nivå 1: Känna in den 

andres upplevelse. 

Följa, inte förfölja. 

Nivå 2: Risk för 

övergrepp. 

Nivå 3: Medvetet 

följsam, flera betydelser 

av följsamhet. 

 

Nivå 1: Inte slå fast i 

terapi, få lov att tänka 

annorlunda över tid. 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1: Vissa minnen 

kan inte glömmas, då 

får man skapa ett rum 

där de får vara. 

Nivå 3: Minnena i ett 

rum man kontrollerar 

till skillnad från 

minnen som 

kontrollerar en. Är 

rummet kopplat till 

berättandet? 

 

Tematisering 

av enskilt 

transkript 

 

Patienten visar vägen, 

terapeuten följer. 

 

 

En sanning, flera 

sanningar. 

 

Att skapa en plats för 

minnet och göra rum 

för nuet. 

 

Slutgiltigt 

undertema 

 

Terapeuten som 

följeslagare, terapeuten 

som vägvisare. 

 

Att få minnas på 

olika sätt.  

 

Att benämna, att 

bearbeta, att befria.  

 

Slutgiltigt 

huvudtema 

 

 

Att vara två på resan.  

 

En gäst från ett 

gränsland. 

 

Ett färdmedel, inte ett 

mål.  

 

Vad det gäller de första två transkripten genomförde forskarna samtliga steg av analysen 

tillsammans. Detta för att komma fram till ett gemensamt arbetssätt, vad gäller kodning och 

tematisering av materialet. För resterande transkript delades arbetet upp. Båda forskarna 
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genomförde steg ett, varpå endast en av dem fortsatte med steg två och steg tre av analysen. 

Detta innebar att respektive forskare utförde den inledande delen av analysen för sammanlagt 

fyra transkript. Då detta var gjort för ett enskilt transkript, möttes forskarna för att diskutera 

tematiseringen och därefter på nytt samarbeta gällande analyssteg fyra till sex.  

När samtliga transkript behandlats var för sig, innebar den fortsatta analysen att 

materialet betraktades som en helhet. Under det sjätte, avslutande analyssteget, grupperades 

teman som framkommit i de olika transkripten, utifrån gemensam innebörd. Därefter 

studerades dessa grupper av teman närmare, i syfte att urskilja underteman och huvudteman. 

Detta innebar även att återvända till tematiseringen av de ursprungliga transkripten, för att på 

nytt titta över innehållet i olika teman. Vissa delar av materialet fick i detta skede en annan 

innebörd än vad de fått under tidigare fas av analysen. Stor vikt lades vid att varje tema å ena 

sidan skulle innehålla essensen av det som majoriteten av psykoterapeuterna pratade om, å 

andra sidan att varje enskild persons upplevelse skulle ges röst. De tre huvudteman och tio 

underteman som utgör analysens slutprodukt redovisas i resultatavsnittet. 

 

 

Resultat 
  

 Resultatet presenteras som teman. Tre huvudteman och tillhörande underteman 

urskildes i analysen. Det första huvudtemat “Att vara två på resan”, berör psykoterapeuternas 

upplevelse av att arbeta med självbiografiska minnen och deras förståelse för sin roll i detta 

arbete. Huvudtema två “En gäst från ett gränsland” och huvudtema tre “Ett färdmedel, inte ett 

mål” berör i stället psykoterapeuternas förståelse för självbiografiska minnen, deras uttryck och 

betydelse i terapirummet. En överblick av resultatet presenteras i figur 1. Inledningsvis 

redovisas hur psykoterapeuterna pratar om upplevelsen av att arbeta med minnen. Därefter 

presenteras psykoterapeuternas förståelse för självbiografiska minnen. 

 

Figur 1. En överblick över de teman som utgör resultatet. 
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Huvudtema 1: Att vara två på resan - terapeutens roll i arbetet med minnen 

  

I arbetet med patientens självbiografiska minnen finns många fallgropar och teoretisk 

kunskap beskrivs som otillräcklig för att navigera i detta landskap. Psykoterapeuterna 

framhåller värdet av sina egna upplevelser, i och utanför terapirummet, som ett sätt att förstå 

och hjälpa patienten. Samtidigt får den egna berättelsen inte ta överhanden. Psykoterapeutens 

uppgift beskrivs inte vara att visa vägen, eller styra i riktning mot patientens minnen, utan i 

stället att följa patienten dit färden bär. I det terapirum som ska rymma patientens minnen, 

består psykoterapeutens roll i att bidra med något patienten själv inte förmår, om det så är ett 

nyfiket intresse, en tröstande famn, eller ett perspektiv. Arbetet med självbiografiska minnen 

upplevs vara något man är två om och det möte som sker i terapirummet beskrivs urskilja sig 

från andra möten. Det är en samvaro och ett samtal med potential att förändra. 

Terapeuten som följeslagare, terapeuten som vägvisare. Temat handlar om vikten 

av att möta patienten där den är, om det så är i minnen eller i saker som pågår i nuet. Marja är 

en av dem som pratade om detta: I terapirummet är det patienten som kommer med sina behov 

och det är det som gäller. Och vill den berätta minnen just idag eller vill den [paus] det är det 

det handlar om. Psykoterapeuterna betonar även betydelsen av att inte på förhand utstaka en 

väg för patienten att vandra, att inte fastslå eller utesluta, att inte försätta sig i position av den 

som vet, utan att låta patienten själv styra innehållet. Samtidigt pratar vissa av 

psykoterapeuterna om att det i terapirummet finns en slags tyst överenskommelse om patienten 

som hjälpsökande och psykoterapeuten som auktoritet. Allteftersom samtalet pågår över tid 

och de lär känna patienten, kan psykoterapeuterna få en tanke om vad patienten behöver och 

inte behöver prata om. Vissa av psykoterapeuterna beskriver sin roll som mer styrande, eller 

verbalt aktiv, än andra. Erik pratade om detta som ett val i stunden:   

 
”Men det är klart om jag upplever det som att ett minne kommer upp och jag får för 

mig att patienten inte har lust att dröja kvar vid det eller vill undvika det, då kan jag 

ju välja om jag ska följa med i flödet eller om jag ska gå in aktivt och bromsa och 

säga typ kan du, vänta lite nu det var någonting du sa om vad du varit med om.”  

  

Terapeuten som hjälpande, terapeuten som stjälpande. I verklighetens praktik 

räcker teori inte till och psykoterapeuten behöver därför ta stöd i egna erfarenheter för att förstå 

och hjälpa en patient. Värdet av att själv ha varit patient, eller att själv ha upplevelser som 

liknar det patienten går igenom, framhålls. Dessa erfarenheter använder sig psykoterapeuterna 

av för att försöka leva sig in i patientens upplevelse. Psykoterapeuterna använder sig även av 

sina upplevelser i nuet, i terapirummet, för att förstå patienten, för att ana vilka minnen som är 

betydelsefulla och vad patienten behöver av psykoterapeuten. Shirin beskrev sättet på vilket 

hon använder sig av sin egen upplevelse:  

 
”Jag lever mig ju in väldigt mycket. Jag får väldigt många inre bilder. Så jag ser ju 

för min inre blick hur han finns där som liten pojke [paus] och hur pappan. Har ett 

ansikte som är lite diffust, men att det är två svarta, gnistrande [paus] prickar som, 

ja [paus] blir skrämmande. Även för mig, jag kan känna skräcken. Och jag ser det 

som betydelsefullt alltså. Att jag är med honom i hans upplevelse. Att jag försöker 

så mycket jag kan försätta mig i det. Sedan så gör ju jag det tyst. Så att inte jag tar 

över med mina känslor om hur förfärligt det här är. Utan mer att jag försöker bottna 

i det själv. På ett seriöst sätt alltså, så här var det, så här kändes det för honom, det 

här såg han.”  
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Samtidigt kan psykoterapeutens egna erfarenheter och upplevelser även påverka terapin 

negativt. Patientens minnen kan på olika sätt väcka saker i psykoterapeuten. Psykoterapeutens 

egna obearbetade erfarenheter kan göra sig påminda, psykoterapeuten kan dras med av sitt eget 

behov av att veta och fastslå, eller tvärtom, sin rädsla för att närma sig vissa områden. Eva 

pratade om behovet av att veta saker och ting: Man får ha ett öppet inre själv och det vill man 

inte alltid ha. Ibland vill man ju veta att saker och ting nu är det så här för att det är väldigt 

jobbigt att vara under rörelse jämnt. Att inte låta sin egen berättelse ta över, men att kunna 

använda sig av den i det tysta och att hantera egna känslor framhålls av vissa som något av det 

svåraste med att vara psykoterapeut.     

Att tillföra det som fattas. Psykoterapeuterna beskriver sin roll som någon som bidrar 

med det som fattas för att patienten ska förmås att minnas. Vad detta bidrag består i beror på 

vad patienten behöver. Erik såg på sin roll som någon som är till hjälp för en människa som 

inte kan eller inte vill blicka bakåt eller blicka in i sina minnen. Ibland behöver patienten bara 

någon annans närvaro och tryggheten det kan innebära. Shirin beskrev sin roll som en garant 

för att ingenting ska gå över styr här. Psykoterapeutens uppgift kan även vara att tillföra det 

som fattas i beskrivningen av minnet, vilket kan vara en viss känsloupplevelse, eller ett 

perspektiv på det större sammanhanget. I dessa fall använder sig psykoterapeuterna av frågor 

för att få patienten att prata och tänka vidare. Marja var en av dem som pratade om detta: 

Kanske är jag där och pekar litegrand vad var det du sa nu, en gång till, kan du berätta det 

gärna en gång till, eller kan du. För att hjälpa den personen att se det här.  

Att förändras tillsammans. Temat berör den relationella aspekten av arbetet med 

självbiografiska minnen, vilken framhålls av samtliga terapeuter på olika sätt. Minnen beskrivs 

kunna användas som valuta i en utbyteshandel av relationella budskap. Marianne förstod det 

som uttryck för ett stort mått tillit till mig när någon tar upp ett minne som verkligen berör 

den. Minnen förstås också som budskap om att vilja ha hjälp med någonting, om att vilja testa 

den terapeutiska relationen, eller om att vilja frammana en viss reaktion hos psykoterapeuten.  

Den terapeutiska relationen talas om som en relation som utmärker sig från andra 

relationer. Den är inte bara en arena där minnen kommer till uttryck, men även något som i sig 

kan påverka patientens minnen. Psykoterapeuterna beskriver hur minnen kan förändras genom 

att patienten i terapin får vara med någon på ett nytt sätt, eller genom att få tala med och bli 

lyssnad till, på ett sätt den inte tidigare fått. Magnus betonade relationens betydelse utifrån att 

den utmärker sig från patientens tidigare erfarenheter: Jag ser terapin inte bara som att förstå 

vem du är men också som en upplevelse av någonting nytt alltså någonting som är nu som då 

behöver stå i kontrast till det som blev dåligt i historien. Den potential till förändring det 

innebär att vara i relation berör även psykoterapeuten. Att ta in och bära med sig det patienten 

berättar, inte bara i stunden, men även efteråt, beskrivs som något som berikar psykoterapeuten 

och som samtidigt bitvis är svårt. Andrej uttryckte detta som att:   

 
”Man kan inte tala med en annan människa utan att bli förändrad av det, positivt 

eller negativt, så det är klart att jag också blir påverkad av mina patienter och deras 

minnen och så, både i stunden men också som människa liksom” 

  

 

Huvudtema 2: En gäst från ett gränsland - terapeutens förståelse för minnen  
 

Självbiografiska minnen upplevs som ständigt närvarande i terapin, men svåra att 

urskilja. De beskrivs befinna sig i ett gränsland mellan nu och då och återfinnas i både 

patientens varande och i patientens berättelser. Minnen kan skilja sig åt både i form och innehåll 

och måste förstås såväl utifrån detta, som utifrån ett större sammanhang, i relation till patientens 

livshistoria och i relation till det terapeutiska nuet. Minnens ursprung går sällan att avgöra och 
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vad som hänt eller inte förstås som sekundärt. Det terapeutiska arbetet betonas inte handla om 

att finna en objektiv sanning, utan snarare om att göra plats för flera, parallella, sanningar.  

Att minnas och att inte minnas. Psykoterapeuterna talar om självbiografiska minnen 

som något alla har, men förhåller sig till, och därmed upplever på olika sätt. Patienten kan 

uppleva sina minnen som fragmentariska, som påträngande bilder, eller som oviktiga. Vissa 

patienter är upptagna vid vissa specifika minnen, andra upplever en avsaknad av minnen, ännu 

andra en ovilja att prata om sina minnen. Eva pratade om patienter som upplever att de inte har 

några minnen:  

 
”Om du har en patient som inte har några minnen för det kan många säga jag minns 

ingenting från det att jag var 12, 13. Ja då kan man som terapeut fundera kring vad 

som gör att man inte minns? Vad betyder det att man inte minns?”  

Att ett minne aktualiseras i en terapi ses som betydelsefullt oavsett innehåll och förstås 

som information om patientens inre. Mira beskrev hur hon kan stanna upp vid minnen:  

 
”Patienten kanske tycker det här var inget viktigt det var bara en liten händelse, 

men jag kan ändå om det är [paus] patienten berättar någonting nästan som en 

parentes, kan jag ändå ibland haka tag i det för att jag tänker att det finns här 

någonting som vi kan jobba med. För har det överhuvudtaget blivit ett minne så 

tänker jag att då har det blivit ett minne för att det finns några känslor kopplade till 

det så då kan det ändå vara värt att jobba med.”  

 

Självbiografiska minnen har ingen oberoende betydelse, utan det är i relation till en 

bredare förståelse för patientens livshistoria och terapin i stort som psykoterapeuten förstår och 

tillskriver ett visst minne betydelse. Minnen förstås såväl utifrån dess innehåll som dess form, 

sättet patienten minns något på, hur det berättas och vad som hoppas över i berättelsen.  

Ett möte mellan då och nu. I det terapeutiska samtalet finns ingen tydlig uppdelning 

mellan dåtid och nutid. Minnen tas med in i nuet och påverkar nuet likväl som de påverkas av 

nuet. Olof resonerade kring nutid och dåtid: Vi formas av vår bakgrund och vår historia, och 

därmed minnena. Hur vi tänker om minnena, hur vi upplever dem [paus] nu kan man ju säga, 

hur vi upplever dem nu.  

Minnen kan ta sig uttryck i en berättelse om dåtiden, eller anas i en berättelse om något 

som sker i nuet. De kan vara medvetna och talbara, eller omedvetna och bara ta sig kroppsliga 

uttryck. Minnen kan levas i nuet, som en känsla eller i form av ett beteende som upprepas. 

Magnus beskrev hur minnen kan gestaltas i nutid, i relation till psykoterapeuten och ta sig 

uttryck i hur patienten förhåller sig till samtalet. 

 
”Den drar sig tillbaka i nära relationer för att den måste anpassa sig efter de andra, 

det kan vi se jag och klienten tillsammans. Då kan minnet vara, då är det där och 

då, historian, då är det ett minne liksom. Jag drar mig tillbaka från mamma därför 

att det var enda sättet att rädda mig, för att hon orkade inte med mig. Så om jag 

drog mig tillbaka så mådde hon bättre och jag mådde bättre liksom, jag var ensam. 

Samma person försöker skapa en romantisk relation i nuet och börjar göra det, men 

till sist så drar hon tillbaka därför att hon känner att hon inte riktigt kan belasta den 

andra med sig själv. För hon kunde inte det då, då har vi det där och nu. Är du med? 

Och den [paus] det tredje är att det visar sig i terapirummet och plötsligt så börjar 

patienten bara berätta glada historier för mig liksom, jag känner att jag får ingen 

kontakt med henne hon vill inte belasta mig heller”  

Att få minnas på olika sätt. Temat handlar om att psykoterapeuterna inte lägger vikt 

vid ursprunget, eller fastslår betydelsen av det som talas om som ett minne. Innebörden för 
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patienten är densamma, oavsett om det är ett minne av något som hänt eller upplevts, något 

patienten skapat i efterhand, ett återberättande, eller en konstruktion utifrån en bild patienten 

sett. Terapi handlar inte om att minnas rätt, utan snarare om att öppna upp för att saker kan 

minnas på olika sätt och att tillåta olika sanningar att existera parallellt. Marja talade om sitt 

förhållningssätt till sanningen som:  

 
”I stället för att säga sådär sa du inte förra gången, förra gången sa du så här och 

försöka ligga och peka på det på det sättet utan att det får man hjälpa till att förstå 

på annat sätt och det blir en rikedom i stället för att man blir ditsatt liksom, ljög du? 

Ljuger du idag eller ljög du förra gången liksom. Utan i stället att man kan se dem 

som en rikedom och en utveckling kanske.”   

I psykoterapi har minnen en annan plats än i andra sammanhang. Psykoterapeuterna 

pratar bland annat om sitt förhållande till minnen som motsatsen till det förhållande en detektiv, 

en domare, eller en minnesforskare har till minnen. Även om sanningen och att fastställa hur 

något var kan vara viktigt för patienten, är det inte psykoterapeuten som äger frågan. Andrej 

var en av dem som resonerade kring detta:  

 
”På ett plan är det viktigt att det har hänt och på ett plan är det skit samma för 

patienten upplever starkt att det har hänt och det går inte att verifiera och då måste 

man tro på patienten tills den säger nä fan det kanske inte var så och så får man 

följa patienten dit.”  

 

Huvudtema 3: Ett färdmedel, inte ett mål - minnens betydelse för terapi  
 

Självbiografiska minnen talas om som något man måste befatta sig med för att bedriva 

psykoterapi, men utan att vara ett mål i sig. Snarare beskrivs minnen vara ett medel för att nå 

andra mål. Patienten kan förstås och förstå sig själv genom självbiografiska minnen, men det 

är först när denna förståelse öppnar upp för en förändring av nuet som den är fruktbar. Minnen 

uppfattas inte hittas längs den terapeutiska resan, utan vara något som patienten bär med sig. 

Terapi kan dock möjliggöra att formulera något som tidigare följt med i det tysta, vilket kan 

öppna upp för att förändra minnets innebörd och därmed sättet på vilket det bärs och påverkar 

nuet.  

Att förstå, att länka. Självbiografiska minnen beskrivs som ett sätt för 

psykoterapeuten att förstå å ena sidan hur patienten blivit den han eller hon blivit, å andra sidan 

hur patienten ser på sig själv. Erik beskrev hur han ser på minnen: 

 
”På ett generellt plan så uppfattar jag det som att människors minnen av sina liv 

och, om man nu kunde prata om en objektiv livshistoria, men deras bild av vad de 

varit med om i livet, det är ju det som är, om inte grunden, så är det i alla fall 

någonting som i princip känns oundgängligt för att förstå en människa, vad det är, 

mot vilken bakgrund denna människa lever sitt liv just nu och hanterar de 

svårigheter som hon söker för.”  

Förståelsen är dock aldrig tillräcklig i sig, utan endast av värde då den har betydelse för 

något som sker i nuet. Zahra var en av dem som talade om förståelsens otillräcklighet:  

 
”Om jag kan förstå varför jag, jag lever på något sätt destruktivt. Men och det att 

jag fortfarande gör det i nutid beroende på vad jag varit med om. Så för att det ska 

bli meningsfullt så måste jag ju också få hjälp att ändra mitt beteende. Så att jag 

inte behöver leva på det destruktiva sätt som jag gör. Annars är det ju meningslöst.”  
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Självbiografiska minnen kan fungera som ett sätt att undersöka och utvidga en 

förståelse för sig själv, att länka samman då och nu och därmed kunna uppleva sig själv som 

mer hel. Likväl kan minnen fungera som ett sätt för patienten att befästa en redan färdig 

självbild.  

Att benämna, att bearbeta, att befria. Arbetet beskrivs kunna handla om att 

omformulera ett självbiografiskt minne i andra termer, eller att formulera något som tar sig 

uttryck i nuet, men som förblivit oformulerat. Olof beskrev betydelsen av att bara få berätta om 

sina minnen:  

”Han tyckte ju inte man skulle prata om minnen, det blir bara grubblande och man 

ska ju inte fortsätta att grubbla. Jag håller inte alls med om det där, jag tror det blir 

annorlunda om man talar om det. Grubblande blir det när man inte får tala om det, 

sätta ord på det.” 

Ibland kan arbetet handla om att sätta ord på en känsla, att formulera ett minne i dåtid 

som stämmer överens med en förnimmelse, ett beteende eller ett symptom i nutid. Genom att 

benämna något, som då kan talas om och tänkas kring, öppnar det i sin tur upp för patienten att 

försonas med det som varit och med den person patienten är. Det kan även handla om att 

bearbeta känslorna kopplade till ett minne, vilket bland annat beskrivs som ett sätt att avgränsa 

ett minne i tid och rum och att bereda plats i nuet för något annat. Andrej pratade om hur 

patienten genom att dra en gräns för sitt minne kan välja sitt liv annorlunda idag:   

 
”Att lämna något är också att på något sätt att dra en gräns att det var just ett minne 

men den svåra händelsen men den har slutat gripa in i mitt faktiska liv nu. Det var 

då det hände, jag är en annan idag, en annan på en annan plats idag, jag är vuxen 

idag, jag är friare idag, jag kan välja mitt liv bättre idag.” 

Att förändra perspektiv. Terapi beskrivs vare sig syfta till att hitta bortglömda 

självbiografiska minnen eller att bli av med dem. I stället handlar det om en process av 

omskrivning där patienten genom att berätta och berätta på nytt kan gå från att upprätthålla sig 

vid detaljer, till att se minnen i sitt sammanhang. Självbiografiska minnen beskrivs vara något 

som patienten har och samtidigt något som konstrueras på nytt i nuet. Magnus menade att det 

som upptäcks under terapins gång är till lika redan upptäckt som en skapelse och ett uttryck 

för någonting som patienten bär på. Psykoterapi kan innebära att finna nya perspektiv på och 

därmed förändra innebörden av redan existerande minnen. Shirin var en av dem som pratade 

om detta:  

 
”Och vartefter som de berättar om dem så kan det falla ett nytt ljus över dem. Man 

ser dem i ett nytt, de ser dem i ett nytt perspektiv. Utifrån att de själva har formulerat 

sig och uttryckt sig. Och hör sig själv säga saker och så ställer jag frågor och så 

svarar de på dem och så påverkas bilden.”  

 

Diskussion 

Detta arbete avsåg besvara frågeställningarna: “Hur upplever psykoterapeuten det att 

arbeta med självbiografiska minnen i psykodynamisk terapi?” samt “Hur förstår 

psykoterapeuten uttryck för självbiografiska minnen och vilken betydelse tillskrivs 

självbiografiska minnen i det terapeutiska arbetet?” För studiedeltagarna tycks arbetet med 

självbiografiska minnen innebära att använda sig av sitt eget känsloliv, sina minnen och 

erfarenheter, i syfte att leva sig in i vad patienten varit med om och förstå vad detta betyder i 
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nutid. Självbiografiska minnen upplevdes som föränderliga och som ständigt närvarande i 

terapirummet. De olika sätt på vilka minnen uppfattades komma till uttryck tillskrevs ingen 

specifik eller oberoende betydelse, men upplevdes samtliga som viktiga i relation till en större 

förståelse för patienten. Självbiografiska minnen beskrevs ibland som en förutsättning för att 

bedriva psykoterapi, men inte alltid direkt knutna till att ge bot. Det psykoterapeutiska arbetet 

betonades handla om att förändra patientens nutid, och självbiografiska minnen förstods vara 

mer eller mindre betydelsefulla för detta. Resultatet diskuteras mer ingående nedan.   

 

 

Upplevelsen av att arbeta med självbiografiska minnen 
 

Inledningsvis konstateras att upplevelsen av att arbeta med självbiografiska minnen 

överensstämmer på flertalet punkter med vad Blagys och Hilsenroth (2000) föreslog utmärker 

psykodynamisk psykoterapi i allmänhet. För att nämna några exempel på detta, framhöll 

studiedeltagarna vikten av att inte styra patienten, tillskrev relationen betydelse och betonade 

subjektiv upplevelse snarare än yttre verklighet. Det är således möjligt att dra slutsatsen att 

självbiografiska minnen inte har någon särskild betydelse i terapirummet, utan att minnen 

förstås och tillskrivs betydelse i egenskap av en utsaga vid sidan av andra. Vissa aspekter av 

resultatet i den föreliggande studien tycks dock mer specifikt beskriva upplevelsen av att arbeta 

med självbiografiska minnen. 

Upplevelsen av att arbeta med självbiografiska minnen, verkar innebära såväl en viss 

typ av varande, som en viss typ av görande. Medan Greenberg (2012) redogjorde för hur vissa 

hävdat att det ena är mer viktigt än det andra, verkar psykoterapeuterna i den aktuella studien 

tillskriva både hur de är i relation med patienten och vad de gör och säger, som betydelsefullt. 

Killingmo och Gullestad (2011) särskilde mellan terapeutiska interventioner respektive den 

analytiska hållningen och beskrev den senare som en slags förutsättning för att den första ska 

vara verksam. När det kommer till psykoterapeuterna i den aktuella studien, tycks arbetet med 

självbiografiska minnen handla om att lyssna och att fråga, att rikta patientens uppmärksamhet 

mot vissa områden samt att göra patienten medveten om kopplingar mellan då-och nutid. Detta 

kan förstås som exempel på det som Killingmo och Gullestad (2011) benämnde i termer av 

terapeutiska interventioner. Varandet, eller den analytiska hållningen, verkar för 

psykoterapeuterna i den föreliggande studien upplevas innebära att delta i en relation, utan att 

på förhand anta något om dess innehåll, eller forma den utifrån egna antaganden eller motiv. 

Likt Killingmo och Gullestad (2011) tycks studiedeltagarna förstå hållningen som stabil, 

medan interventionerna är dynamiska och anpassas i stunden efter patienten och den totala 

terapeutiska situationen. I linje med Sandler och Drehers (1996) resonemang om vad som 

påverkar riktningen för en viss psykoterapi, tycks studiedeltagarna uppfatta att målet, 

respektive vägen dit, växer fram i en process, präglad av pragmatiska och idiosynkratiska 

överväganden. Studiedeltagarnas upplevelse av att ana att det finns vissa saker som patienten 

behöver prata om, däribland minnen, kan förstås på olika sätt. Det är möjligt att denna 

upplevelse handlar om vad Schafer (1980) beskrivit som att lyssna efter luckor i patientens 

berättelse. Det är även möjligt att tänka kring det i termer av rekonstruktion. Blum (2005) 

beskrev rekonstruktion som en av flera hypoteser om hur patientens nuvarande upplevelse har 

sin grund i barndomen. En sådan hypotes menade Blum (2005) baseras på å ena sidan teori, å 

andra sidan den förståelse för patienten som växer fram i terapirummet. Medan Blum (2005) 

beskrev flera användningsområden för detta, tycks psykoterapeuterna i den aktuella studien 

framför allt använda rekonstruktion för att själva navigera i terapirummet. Om arbetets 

ambition en gång var att återskapa en bild av de glömda åren (Freud, 2008), verkar det för 

studiedeltagarna handla att låta patienten minnas sin dåtid, på ett sätt som är meningsfullt i 
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nutid. Detta kan betraktas vara i linje med ett narrativt perspektiv på psykoterapi, vilket 

beskrivits av bland andra Schafer (1980). 

Snarare än genom att interventioner riktas direkt mot patientens självbiografiska 

minnen, tycks de antas skrivas om spontant. Det är möjligt att detta förhållningssätt baserar sig 

på en förståelse för minnen som föränderliga (Imbasciati, 2020). Därtill kan det knyta an till 

tidigare diskussion om skillnaden mellan deklarativ och icke-deklarativ kunskap (Hansen, 

2000) och ett antagande om att förändring inte primärt sker genom verbal insikt. Likväl är det 

möjligt att en medvetenhet om den kritik som riktats mot psykodynamisk terapi, i fråga om 

minnen och suggestion, tar sig uttryck som en slags försiktighet vad det gäller arbetet med 

självbiografiska minnen. Studiedeltagarnas betonande av att psykoterapi inte handlar om att 

hitta bortträngda minnen, att de inte uppmuntrar patienten att prata om minnen eller avgör vad 

som är sant, skulle även detta kunna betraktas som uttryck för ett avståndstagande från 

skapandet av falska minnen.  

 

 

Den terapeutiska relationen och självbiografiska minnen i ömsesidig påverkan 
 

Studiedeltagarna framhöll den terapeutiska relationen som viktig i flera avseenden och 

självbiografiska minnen upplevdes både kunna utmana och stärka denna. Likt hur Jones m.fl. 

(2020) beskrev att överföringstolkningar kan påverka den terapeutiska relationen både positivt 

och negativt, verkar arbetet med självbiografiska minnen även kunna ha denna effekt. Hur den 

terapeutiska relationen och det som benämns som allians, är av betydelse för psykoterapeutisk 

behandling har belysts av flertalet författare (Flückiger m.fl., 2018; Horvath & Symonds, 1991; 

Martin m.fl., 2000). Luyten m.fl. (2015) menade att detta kan visa på betydelsen av att patienten 

i samspel med psykoterapeuten får uppleva sig själv på ett nytt sätt i en nära relation. Likt bland 

andra Ehrenberg (2003) tycks studiedeltagarna lägga vikt vid att patienten får en ny relationell 

erfarenhet. Att förändring sker på detta sätt, kan förmodas vila på ett antagande om att 

relationell kunskap finns lagrad i det icke-deklarativa minnessystemet och att nya icke-

deklarativa minnen både förvärvas och aktualiseras omedvetet och icke-verbalt (Hansen, 

2000). Tidigare forskning har bland annat funnit att ny relationell erfarenhet kan förbättra hur 

patienten upplever den terapeutiska relationen samt gynna interpersonella funktioner (Huang 

m.fl., 2016). Psykoterapeuterna i den aktuella studien tycks därtill uppfatta att de fyller en slags 

känslomässig stödfunktion i terapirummet och på detta sätt bidrar till patientens förmåga att 

tänka och reflektera kring sina minnen. Detta kan förstås i relation till begrepp som holding 

(Winnicott, 1965, refererad i Goldberg, 2012) och containing (Bion, 1962, refererad i 

Goldberg, 2012), vilka på olika sätt beskriver hur psykoterapeuten genom sitt förhållningssätt 

antas påverka patientens förmåga till symbolisering. Lika viktigt tycks dock studiedeltagarna 

uppleva det faktum att de bidrar med ett utomstående perspektiv på patientens minnen. Detta 

knyter an till begreppet mentalisering, vilket föreslagits vara en viktig faktor för terapeutisk 

förändring (Cologon m.fl., 2017; Fonagy & Bateman, 2006). Cologon m.fl. (2017) 

konstaterade att psykoterapeutens reflektionsförmåga, vilken i sin tur förmodas gynna 

patientens egen förmåga till reflektion, är av betydelse för behandlingsutfall.  

Psykoterapeuterna i den aktuella studien verkar dels förstå betydelsen av relationen på 

ett sätt som liknar hur Freud (2008) förstod överföringen, nämligen som ett villkor för 

behandlingen och därtill en arena på vilken patienten kan återuppleva det som fallit i glömska. 

I överensstämmelse med ett mer intersubjektivt perspektiv på psykoterapi (Ehrenberg, 2003), 

verkar studiedeltagarna även betrakta sitt eget deltagande, med sin egen person och sina egna 

erfarenheter, som betydelsefullt. Det egna deltagandet upplevdes ibland som en av de största 

utmaningarna i arbetet med självbiografiska minnen. Detta har bland annat diskuterats av 

McWilliams (2013) i relation till så kallad utbildningsterapi. Behovet av att vara nära sitt inre 
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och samtidigt medveten om egna motiv, samt nyttan av att ha erfarit hur det är att vara patient, 

har framhållits som argument för att psykoterapeuten själv går i psykoterapi (Edwards, 2018; 

McWilliams, 2013).  

 

 

Betydelsen av självbiografiska minnen i psykoterapi 
 

Med utgångspunkt i Sandler och Drehers (1996) resonemang om vad som vägleder 

psykoterapeuter i deras arbete, kan såväl en implicit, som explicit förståelse för självbiografiska 

minnen antas påverka psykoterapeuternas upplevelse i terapirummet. Generellt beskrev 

studiedeltagarna patientens dåtid och dess närvaro i nutid i form av självbiografiska minnen, 

som essentiell för psykodynamisk psykoterapi. På samma gång betonades att det viktigaste var 

patientens nutid och att det förflutna, och därmed patientens minnen av denna tid, var av 

underordnad betydelse för behandlingen. Denna, på vissa sätt, motsägelsefulla förståelse för 

självbiografiska minnen kan förklaras på olika sätt. För det första kan motsägelsen vittna om 

att trots skiftet av terapeutiskt fokus från dåtid, till nutid, förblir det förflutna av centralt värde 

för psykodynamisk terapi. Ett intresse för förhållandet mellan det förflutna och nuet och ett 

antagande om komplexitet med avseende på detta, har beskrivits utmärka psykodynamisk 

terapi (Blagys & Hilsenroth, 2000; Luyten m.fl., 2015). Ett här och nu-perspektiv utesluter inte 

nödvändigtvis ett historiskt perspektiv (Gilmore, 2012; Killingmo & Gullestad, 2011). Att 

betrakta nutiden som en funktion av dåtiden, medför att ett fokus på här och nu, i någon mån 

även innebär att befatta sig med det förflutna (Bohleber, 2007). Motsägelsen pekar även på en 

skillnad mellan hur självbiografiska minnen förstås för å ena sidan patienten, å andra sidan 

psykoterapeuten. Detta kan tänkas knyta an till vad Sandler och Dreher (1996) talar om som 

psykoanalysens ibland motstridiga mål, å ena sidan att ge bot, å andra sidan att analysera. 

Självbiografiska minnen tycks förstås som särskilt viktiga i egenskap av information om 

patientens inre. Psykoterapeuternas upplevelse av arbetet med självbiografiska minnen innebär 

i denna kontext att ställa sig ett flertal frågor i relation till minnet. Medan vissa teoretiska 

perspektiv betraktar utsagor om dåtid som referenser till något som sker i nutid (Bohleber, 

2007; Enckell & Enckell, 2014), verkar studiedeltagarna förstå självbiografiska minnen som 

information om både patientens då- och nutid, om det barn som patienten en gång varit och om 

den vuxna som nu berättar om det. Psykoterapeuterna i den aktuella studien tycks anta att den 

händelse som berättandet refererar till, eller åtminstone effekterna av den, representeras i 

terapirummet i patientens sätt att vara och i patientens berättelser om sin upplevelse i nutid. 

Detta antagande om dåtidens närvaro i nutid har av Shapiro (1993) hävdats vara en 

förutsättning för att bedriva psykodynamisk terapi.  

När självbiografiska minnen förstås i ett sammanhang av att ge bot, verkar frågor kring 

ursprung och sanning, hamna i bakgrunden. I linje med tidigare diskussion om särskiljandet 

mellan deklarativa och icke-deklarativa minnen (Hansen, 2000), tycks studiedeltagarna 

uppfatta att både de självbiografiska minnen som patienten har tillgång till och de som inte 

finns tillgängliga för medvetandet, kan vara en del i psykiskt lidande. Detta kan förmodas vara 

i linje med hur Singer och Conway (2011) argumenterade för att integrering av patientens båda 

minnessystem är av vikt för psykologisk hälsa. Ett minne som bara lagrats i ett av systemen, 

oavsett vilket, har hävdats påverka individen, respektive sättet på vilket minnet kommer till 

uttryck (Singer & Conway, 2011). Att inlagring av minnen sker på olika sätt och att detta i sin 

tur får konsekvenser för en persons upplevelse, har bland annat diskuterats i relation till 

traumatiska minnen (Bohleber, 2007). Beroende på omständigheterna under vilka ett minne 

skapats, kan aspekter av detta minne i olika grad vara tillgängliga för medvetet reflekterande 

(Fosshage, 2011). Fosshage (2011) menade att detta i sin tur påverkar sättet på vilket 

terapeutisk förändring sker. 
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Studiens styrkor, begränsningar och betydelse för framtida forskning 
 

 Forskningsprocessen har vägletts av den metod som beskrivits av Smith m.fl. (2009). 

Tillämpningen av en väletablerad kvalitativ metod och ett tillvägagångssätt som präglats av 

fenomenologisk ansats och en medvetenhet om hur forskaren själv interagerar med data, är en 

av studiens styrkor. Därtill kan en styrka ligga i att samtliga psykoterapeuters upplevelser finns 

representerade i resultatet och att den öppna intervjuguiden gav studiedeltagarna möjlighet att 

prata fritt samt fördjupa sina tankar. Det faktum att studien undersökt en avgränsad del av 

psykodynamisk psykoterapi och att forskningsprocessen genererat fenomenologisk kunskap 

som kunnat kopplas till empirisk forskning, kan lyftas fram som en av dess främsta styrkor. 

Detta kan bidra till ökad kunskap om självbiografiska minnen och deras roll i psykoterapeutiskt 

arbete, vilket i sin tur kan tänkas vara ett led i att bättre förstå olika aspekter av den terapeutiska 

processen.  

 Möjligheten att dra slutsatser av den aktuella studien begränsas av ett antal faktorer. Det 

faktum att forskarna saknar tidigare erfarenhet av att genomföra ett arbete av detta slag, har 

rimligtvis påverkat studien. Inte minst kan det ha medfört att analysen hållit sig nära texten och 

inte varit tillräckligt tolkande, en risk som bland annat diskuterats av Smith m.fl. (2009). 

Samtidigt är denna brist på erfarenhet något som i vissa avseenden kan ha varit till studiens 

fördel. Handledning under arbetets gång, har inneburit att ett nybörjarperspektiv kompletteras 

av ett mer erfaret sådant. På liknande sätt har forskarna genom att vara två, kunnat göra 

varandra uppmärksamma på hur respektive persons förförståelse kommit till uttryck och därtill 

utmana, stanna upp vid och diskutera initiala tolkningar.  

Vad det gäller forskarnas förförståelse är det, trots försök till så kallad parentessättning 

(Smith m.fl., 2009), möjligt att denna påverkat såväl insamlandet som tolkningen av data. 

Förförståelse i form av teoretisk kunskap, kan ha varit både en styrka och en svaghet då den 

möjliggjort att koppla psykoterapeuternas upplevelse till teoretiska begrepp och tidigare 

forskning samtidigt som den kan ha styrt studien i riktning mot ett ganska begränsat teoretiskt 

område. Ett antagande om minnen som viktiga och betydelsefulla för psykoterapi, men ett 

oformulerat svar på hur, gav upphov till forskningsfrågan. Detta skulle kunna innebära att 

större vikt lagts vid den data som framhållit vikten av självbiografiska minnen, jämfört med 

den som pekat på deras relativa betydelse. Även om en medvetenhet om detta präglat studiens 

tillvägagångssätt, både vad gäller datainsamling och senare analys, kan det ha påverkat 

resultaten. 

 Den aktuella studien indikerar att psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter i stor 

utsträckning befattar sig med självbiografiska minnen. Därtill antyds att självbiografiska 

minnen i viss mån utmärker sig från annat innehåll i psykoterapin och bland annat kan påverka 

den terapeutiska relationen. Detta pekar på vikten av fortsatt undersökning av minnens 

betydelse i psykoterapirummet, inte minst som ett led i att förstå vad i den terapeutiska 

processen som leder till förändring. Den del av behandlingen som är verksam är inte 

nödvändigtvis den som av en viss metod antas ha effekt (Shedler, 2010). Av denna orsak ger 

kontrollerade studier som utvärderar ett behandlingspaket inte nödvändigtvis stöd för dess 

teoretiska utgångspunkter eller specifika interventioner (Shedler, 2010). Forskning har bland 

annat visat på betydelsen av flertalet så kallade generella faktorer, det vill säga faktorer som 

ger bättre resultat i terapi oavsett metod (Anderson m.fl., 2009; Wampold, 2015). Det är möjligt 

att det samtidigt med det som hittills observerats, pågått något i bakgrunden vars terapeutiska 

konsekvenser ännu är outforskade (Greenberg, 2012). Resultatet i det föreliggande arbetet 

bekräftar att intervjustudier med psykoterapeuter utgör en viktig del av psykoterapiforskning, 

då det som i den aktuella studiens fall möjliggör åskådliggörandet av bland annat den praktiska 

tillämpningen av teori och hur en förståelse för minnen som på samma gång viktiga och 

oviktiga kan existera parallellt. Att denna typ av studier ges fortsatt utrymme i framtiden kan 
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hävdas vara av vikt, inte minst som ett sätt att begripa de glapp mellan teori och praktik som 

bland annat Fonagy och Target (2000) diskuterat.  

 

 

Slutsatser 
 

Upplevelsen av att arbeta med självbiografiska minnen kan förstås i mångt och mycket 

handla om en mer generell upplevelse av att arbeta som psykodynamiskt inriktad 

psykoterapeut. Studiedeltagarna betonade exempelvis vikten av den terapeutiska relationen, 

både som en förutsättning för det senare arbetet och i sig något som kan ge bot. Arbetet med 

självbiografiska minnen beskrevs inkludera både patienten och psykoterapeuten. 

Studiedeltagarna upplevde sitt eget bidrag till arbetet som meningsfullt på olika sätt. Det skifte 

från dåtid, till nutid som beskrivits av flertalet författare, återspeglas i hur psykoterapeuterna i 

den aktuella studien pratade om självbiografiska minnen. Självbiografiska minnen förstås 

uttryckas på flera olika sätt i terapirummet. Dessa uttryck förstås som information om 

patientens inre dynamik, vilket i sin tur får betydelse för psykoterapeutens agerande i 

terapirummet. När självbiografiska minnen betraktas som terapeutiskt material, tycks 

upplevelsen innebära att ställa sig en rad frågor, om deras innehåll och sätten på vilka de 

kommer till uttryck, vilket i sin tur påverkar hur de förstås. När de däremot förstås i relation 

till patientens psykiska hälsa tycks studiedeltagarna uppleva självbiografiska minnen som 

betydelsefulla, men i stället för att vara måltavlor för psykoterapeutens interventioner, antas de 

spontant förändras över tid. Trots att självbiografiska minnen förlorat den centrala roll för 

behandlingen som de en gång haft, antyder resultatet att de inte bör falla i glömska. Det faktum 

att självbiografiska minnen upplevs utgöra en essentiell del av psykodynamisk psykoterapi och 

att de både indirekt och direkt tycks kunna påverka behandlingen, pekar på vikten av fortsatt 

undersökning av deras betydelse i terapirummet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
FRÅGEOMRÅDE 1: Att arbeta med minnen i terapi  
 

1. Kan du berätta om en upplevelse du har av att arbeta med en patient och dess minnen? 
2. Hur påverkar det dig som terapeut när en patient uttrycker sina minnen?  

➢ Kan du beskriva vad som sker hos dig (vad du tänker/känner/gör?) 
3. Hur uppfattar du att minnen tar sig uttryck i terapirummet? 

➢ Är det något speciellt du ser/känner/något speciellt du hör i berättelsen? 
4. Upplever du arbetet med minnen olika beroende på hur minnena kommer till uttryck?  

➢ Om så, hur förstår du denna skillnad? 

5. Påverkas det terapeutiska arbetet när en patient minns?  

➢ Om så, hur? Kan du beskriva hur du upplever detta? 

6. Vill du berätta om din erfarenhet mer generellt av att arbeta med minnen i terapi?  
7. Hur påverkar det dig som terapeut när en patient uttrycker sina minnen? 

➢ Kan du beskriva vad som sker hos dig (vad du tänker/känner/gör?) 
 

 

FRÅGEOMRÅDE 2: Betydelsen av minnen i terapi  

 
1. Vill du berätta om hur du tänker kring minnen och uttryck för minnen i terapin? 

➢ Hur förstår du dessa uttryck?  

2. Vad har minnen för betydelse för dig i ditt arbete?  

➢ Vad tänker du om detta? 

3. Har erfarenheten av att arbeta med patienter och deras minnen, påverkat din förståelse 

för uttryck för minnen i terapi? 

➢ Om så, hur? 

4. Har erfarenheten av att arbeta med patienter och deras minnen, påverkat hur du förstår 

betydelsen av minnen?  

➢ Om så, hur? 

5. Är det något annat du vill berätta om?  

 

 

Sociodemografiska frågor 

 

• Vad är din arbetstitel? 

• I vilken typ av verksamhet arbetar du? 

• Vilken utbildning har du och vilket år läste du den? 

• I hur många år har du arbetat med psykoterapeutisk behandling? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
   

Bakgrund. Då arbetet som psykolog ligger nära i framtiden, vill vi med vårt 

examensarbete ta tillfället i akt att undersöka en av de frågor som väckts under vår utbildning 

och i mötet med patienter. Frågan vi ställer oss är hur man som psykodynamisk terapeut 

arbetar med självbiografiska minnen. Mer specifikt vill vi undersöka hur terapeuten upplever 

att patientens självbiografiska minnen tar sig uttryck i terapirummet, hur hen förstår dessa 

uttryck och vilken betydelse denna förståelse får för det terapeutiska arbetet. Det tycks oss 

inte finnas något definitivt svar på detta, utan skilja sig åt inte minst beroende på teoretisk 

utgångspunkt. Vårt syfte med studien är att ta oss an frågan genom att ta del av terapeuters 

erfarenheter av att arbeta med patienter och deras minnen.   

 

Förfrågan. Vår förfrågan riktar sig till dig som är legitimerad psykodynamisk 

psykoterapeut och har erfarenhet av att arbeta i terapi med patienters minnen. Ditt deltagande 

i studien skulle innebära att du skulle medverka på en intervju under ca 45-75 minuter, där du 

kommer att få frågor om din upplevelse och förståelse av terapeutiskt arbete med minnen. 

Intervjun kommer att ske vid någon tidpunkt som passar dig under vecka 5-8. Med hänsyn till 

rådande omständigheter och i syfte att minska smittspridning kommer intervjun att ske via 

telefon eller zoom.   

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan att du 

behöver ge någon motivering till detta. Du besvarar de frågor du vill och har rätt att avböja att 

svara på frågor. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas och du har rätt att ta tillbaka 

ditt samtycke efter inspelning. Det insamlade materialet är endast ämnat för vår studie och 

din identitet kommer att avidentifieras i studien, genom användandet av fingerade namn. 

Datan kommer att användas enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed och 

intervjumaterialet kommer att förstöras efter att studien är färdig.   

  

Vid frågor kontakta:   

Julia Londré  

e-postadress: xxx@gmail.com  

telefonnummer: 07xxxxxxxx 

  

Handledare: Catarina Gunnarsson och Margareta Bohlin, Göteborgs universitet. 
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