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Abstract 
One of the most pivotal and yet most complex questions concerning psychotherapy 

has to do with what actually enables change within the patient. In recent years, re-

search into this field points to certain factors which are essential across a variety of 

therapeutic interventions. Particularly prominent is the finding that the relationship 

between client and therapist, more than any specific intervention method, plays a 

crucial part in the results of therapy and how the client reacts to treatment. Instead 

of investigating, defining and categorizing the nonspecific factors which might con-

tribute to change and development within the client, as has been done by much pre-

vious research, the focus of the current thesis will rather be placed on the process of 

therapy and on how the therapist’s contribution and relating factors work in therapy. 

Since it seems to be an overlooked subject, we find it especially interesting to explore 

how the therapist’s utilization of him-/herself can create change within the client and 

which challenges might be associated with this use of self. We have gone about this 

by presenting a theoretical framework and conducting a qualitative study of two ex-

perienced therapists who position themselves respectively in the psychoanalytical 

and the mentalisation based (MBT) field of therapy. 

 

Through the process of the current thesis, we found that the therapist’s use of self 

can be divided into 1) inner processes including phenomena such as countertransfer-

ence, empathy, mentalisation and self-reflection, which can enable an understanding 

of the client and thus facilitate the choice of a suitable intervention, and 2) self-

disclosure which, unlike the above mentioned processes, is a more open way of utiliz-

ing oneself in therapy, and can thus be characterized as a more straight forward 

change enabling mechanism. However, it also became clear that there are a lot of 

different ways of understanding the individual phenomena, which influence how they 

are utilized or even avoided. This was particularly palpable in the comparison of the 

psychoanalytical therapy approach and MBT, despite the fact that both approaches 

originate from much of the same theory.  

 

In the light of the above mentioned, it is argued that the differences in the use of self 

are related to the different understandings of psychopathology, processes of change 

and aim of therapy respectively, which overall has to do with diverging fundamental 



 

 

views of human beings. At the same time, however, it is concluded that the span of 

both approached makes an in-depth explanation and differentiation difficult; MBT is 

built upon such an array of different approaches that it is difficult to explain the rea-

soning and view of human beings underlying the treatment approach, and the psy-

choanalytical perspective includes such a broad spectrum of opinions that it is diffi-

cult grasp the theoreticians implicit differences. Furthermore, it also became clear 

that, if it is needed by the client, both informants deviate from their frame of refer-

ences and thereby their general understanding of their own contributions to the ther-

apeutic relationship. It then appears that the informants are not as stringent in prac-

tice and that there are some individual factors, which influence the use of self across 

therapeutic approaches. Thus, despite differences and similarities between diverse 

approaches, the way in which the therapist uses his/her self can also be attributed to 

the individual therapist, client and context. 
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Bilag til projektet ’Terapeutens brug af sig selv – hvordan indre processer og 

selvafsløring kan skabe forandring ud fra et psykoanalytisk og mentaliserings-

baseret perspektiv’ (vedlagt i en ekstra mappe): 

 

Bilag A – Transskription af interview med den psykoanalytiske informant (A) 
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1 Indledning 
Hvad der er forandringsskabende for klienten er et af de mest centrale spørgsmål 

indenfor psykoterapi, men samtidig er det også et af de mest komplekse spørgsmål, 

da svaret afhænger af teoretisk og metodisk ståsted (Hougaard, 2009, p. 118f).  

Forskning indenfor den kliniske psykologi tyder dog i de seneste år på, at der er no-

gen faktorer, der er essentielle på tværs af terapiretninger. Det er i større grad mødet 

med terapeuten i relationen, end det er den specifikke metode, der er afgørende for 

resultatet af terapien (Binder, Holgersen & Høstmark Nielsen, 2001). Det der har 

fanget vores interesse er, hvad terapeuten bibringer til relationen, og hvordan tera-

peuten har indflydelse på klientens forandring og udvikling. En stor del af psykotera-

piforskning har fokus på at undersøge de nonspecifikke faktorer, hvor fokus har væ-

ret på at få defineret og katalogiseret faktorerne samtidig med, at disse sammenlignes 

med effekten af terapien. Imidlertid har der ikke været så meget fokus på, hvorfor 

disse faktorer virker, og hvordan de virker, hvorved selve procesdelen synes at være 

blevet negligeret. Dette kan antages at hænge samme med, at der først i de seneste år 

er kommet en tendens til at udføre procesforskning i form af kvalitative undersøgel-

ser af psykoterapeutiske forandringer gennem fokus på klienters og terapeuters sub-

jektive terapioplevelse (Hougaard, 2009, p. 81f). 

 

I vores 9. semesters projekt forsøgte vi at finde ud af, hvilke personlige egenskaber 

hos terapeuten, der er betydningsfulde for terapien, og hvordan de kommer til udtryk, 

ved at interviewe terapeuter om deres subjektive vurdering af feltet. Dette gjorde vi 

for at forstå dybden og kompleksiteten af fænomenet samtidig med, at vi var interes-

seret i at forstå, hvorfor det netop var de nævnte personlige egenskaber, der var vig-

tige. Vi fik imidlertid ikke helt svar på, hvordan terapeuten bruger sig selv i terapi, 

og vi vil derfor anlægge dette fokus i denne opgave – altså hvordan personlige egen-

skaber, egne indre processer, den terapeutiske holdning eller selvafsløring bruges til 

at skabe forandring hos klienten. Vi er desuden interesseret i hvilke udfordringer, der 

kan være knyttet til brugen af sig selv. Kan det fx sommetider være svært for tera-

peuter at mærke sig selv i terapien, hvornår sker dette, og hvad gør dette ved terapeu-

tens rolle? Og er det altid muligt at bruge sig selv bevidst på den måde, som klienten 

vurderes at have brug for? 
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Ovenstående tanker har ført os til følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan terapeuten bruge sig selv til at skabe forandring hos klienten, og 

hvilke udfordringer kan der være i forhold til dette? 

 

Når vi ønsker at fokusere på terapeutens brug af sig selv, så er det bl.a. fordi vi øn-

sker at få mere viden og indsigt i, hvordan terapeuter på forskellig vis kan bruge sig 

selv. Vi ønsker derved at forbedre vores evne til at kunne skabe forandring og udvik-

ling i vores fremtidige klienter. Vores interesse i de udfordringer, der er forbundet 

med at bruge sig selv, er desuden udsprunget af vores praktik på universitetsklinik-

ken, hvor vi blev konfronteret med, at det kan være svært at bruge sig selv i terapien. 

Vi har bl.a. fundet det udfordrende at vide, hvordan og hvor meget af os selv, vi skul-

le bruge: Hvordan skulle vi bruge egne modoverføringsfølelser? Hvor meget selvaf-

sløring, empati eller fortolkning var hensigtsmæssigt i en given situation, og hvilke 

personlige egenskaber var relevante at vise over for den enkelte klient? 

 

Da vores forskningsspørgsmål er rettet mod den kliniske verden, og altså på hvordan 

terapeuten bruger sig selv som redskab i terapien, afgrænser vi os således ift. andre 

psykologers fagområder, og vælger dermed i denne opgave at bruge begreberne ’te-

rapeut’ eller ’klinisk psykolog’ i stedet for det brede begreb ’psykolog’. Vi vælger 

ydermere at begrænse os til at bruge begrebet ’klient’ frem for ’patient’, selvom be-

greberne i litteraturen bruges i flæng, med undtagelse af eventuelle citater. Da forstå-

elsen af ’at bruge sig selv’ endvidere kan være afhængig af teoretisk ståsted, og for at 

tage hensyn til projektets begrænsede rammer, har vi valgt at fokusere på den psyko-

dynamiske tradition. Dette valg har også baggrund i, at vores praktik og kandidatret-

ning hovedsageligt har været psykodynamisk inspireret. Mere specifikt har vi tænkt 

os at tage udgangspunkt i det psykoanalytiske og det mentaliseringsbaserede per-

spektiv, da disse retninger synes at have forskellige holdninger til terapeutens brug af 

sig selv samtidig med, at vi er interesseret i at forstå tilgangene og deres indbyrdes 

ligheder og forskelle bedre. 
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2 Struktur 
Forskningsprojektet er bygget op om det kvalitative, semi-strukturerede interview, 

hvori både teori og empiri vægtlægges, og i overvejelserne omkring strukturen af 

opgaven er vi inspireret af Kvale og Brinkmann (2009), der beskriver, at en inter-

viewundersøgelse kan opdeles i syv faser, der strækker sig fra de første overvejelser 

omkring tematisering af projektet til den sidste fase, der er rapportering, hvori forsk-

ningsrapporten udformes. Faserne indimellem indebærer udformningen af forsk-

ningsmetoden, og altså at undersøgelsens opbygning planlægges med målet og even-

tuelle etiske overvejelser in mente; at interviewet udføres på grundlag af interview-

guiden; at empirien transskriberes og analyseres; samt at der sluttelig bliver taget 

stilling til verifikationen af resultaterne (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 122f). Ved at 

tilgodese disse syv faser fra starten, skabes et overblik over hele projektet, og selvom 

faserne ikke nødvendigvis følges kronologisk og slavisk, kan de anses som gode ret-

ningslinjer, som der vendes tilbage til i en bølgebevægelse igennem hele projektet 

(ibid., p. 121). Selvom disse syv faser er retningslinjer, der i højere grad beskriver 

fremgangsmåden af undersøgelsen og ikke nødvendigvis udformningen af opgavens 

struktur, kommer disse alligevel til udtryk ved, at vi netop har lagt stor vægt på en 

dybdegående tematisering af fænomenet, og altså teoridelen (jf. 3), før vi fokuserer 

på forskningsmetoden (jf. 4) eller behandlingen af empirien (jf. 5). 

 

Opgavens struktur er således opbygget på følgende måde:  

Indledningsvis gives der i afsnit 3 Perspektiver fra litteratur og forskning overblik 

over, hvad der forstås ved det fænomen, som nærværende opgave er centreret om-

kring. Dette afsnit indeholder en præcisering af, hvordan terapeutens brug af sig selv 

kan forstås igennem forskellige begreber (jf. 3.1), hvordan forståelsen af den terapeu-

tiske holdning og relation har udviklet sig gennem tiden (jf. 3.2), samt hvilken hold-

ning hhv. psykoanalytisk teori (jf. 3.3) og mentaliseringsbaseret teori (jf. 3.4) har ift. 

fænomenet. Efter ovennævnte teoriafsnit under 4 Metode gennemgås den viden-

skabsteoretiske (jf. 4.1) og metodologiske tilgang (jf. 4.2), vi har valgt at benytte til 

at belyse vores problemformulering ud fra samt de overvejelser, der er blevet gjort i 

forbindelse med indsamlingen og analysen af empirien (jf. 4.3). Herefter vil 5 Analy-

se af vores resultater blive præsenteret. Denne er opdelt i kategorierne terapeutens 

arbejdsgang; terapeutens holdning og rolle; modoverføring; selvafsløring; empati, 
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(mentalisering) og selvrefleksion; målet med terapeutens brug af sig selv; udfordrin-

ger; betydningen af supervision og egenterapi; og terapeutens personlighed og udvik-

ling, som er placeret under afsnittene; den psykoanalytiske (jf. 5.1) og mentalise-

ringsbaserede informant (jf. 5.2). Denne analyse er udgangspunkt for den dernæst 

følgende 6 Diskussion, hvor vi søger at besvare problemformuleringen og vil inddra-

ge perspektiverne fra teoriafsnittet samtidig med, at vi vil forsøge at hæve diskussio-

nen op på et metaplan. Nærmere bestemt indeholder dette en diskussion omhandlede 

en sammenligning af informanterne (jf. 6.1) og en diskussion omkring, hvordan in-

formanternes udsagn kan forstås (jf. 6.2). Desuden vil der følge en metodediskussion 

(jf. 6.3) og et anvendelsesperspektiv (jf. 6.4), hvor vi vil overveje, hvilke begræns-

ninger denne opgave kan tænkes at have, samt hvordan vores fund kan bruges i et 

større perspektiv. Opgaven afrundes med en 7 Konklusion. 

3 Perspektiver fra litteratur og forskning 
Fænomenet ’at bruge sig selv som terapeut’ er en bred beskrivelse, som kan forstås 

på mange måder, og som gennem tiden har været genstand for talrige diskussioner 

indenfor den psykoterapeutiske verden. I det følgende vil vi derfor se lidt nærmere på 

de forskellige definitioner og måder at forstå fænomenet på (jf. 3.1). Da betydningen 

kan antages at være forskelligt afhængig af hvilken teoretiker, man vender sig mod, 

vil vi derefter se nærmere på forståelsen af begreberne i hhv. psykoanalytisk og men-

taliseringsbaseret teori (jf. 3.3). Her inden vil vi dog først beskrive forståelsen af den 

terapeutiske relation og dens historiske udvikling, da det er indenfor dette forhold, at 

terapeuten kan bruge sig selv til at skabe forandring hos klienten (jf. 3.2). 

3.1 Begrebsafklaring: Terapeutens brug af sig selv 

De forskellige måder at forstå fænomenet på synes at kunne beskrives gennem for-

skellige begreber. Ved at se lidt nærmere på litteraturen og forskningen på området, 

har vi fundet begreber såsom ’terapeutens holdning’, ’terapeutens indstilling’, ’tera-

peutens rolle’ og ’terapeutens funktion’. I denne forbindelse kan det nævnes, at Hou-

gaard (2009) eksempelvis bruger begrebet ’terapeutens rolle’, og som ift. en specifikt 

terapiretning skriver: ”terapeutens rolle er at ligne med en slags opdrager eller for-

mynder” (Hougaard, 2009, p. 36). På lignende måde bruger Gelso og Hayes (1998) 
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begrebet ’rolle’ og udtrykker ift. dette: ”regarding roles, for example, an analytic 

therapist and his or her client more or less follow certain roles dictaded by the par-

ticular version of analytic therapy being adhered to by the therapist” (Gelso & 

Hayes, 1998, p. 8). Bateman og Fonagy (2007, p. 137f) synes derimod at beskrive de 

opgaver og den holdning, som terapeuten skal have, som ’terapeutens indstilling’, og 

dette kommer bl.a. til udtryk ved, at de bruger begreber som ’den ikke-vidende ind-

stilling’ eller ’den mentaliserende indstilling’. Rowan og Jacobs (2002, p. 3f) bruger 

på lignende vis, i forbindelse med en undersøgelse af, hvilken rolle terapeuten spiller 

i relationen, de engelske begreber ’part’ eller ’position’, som netop kan oversættes til 

hhv. ’rolle’ eller ’indstilling’ og ’holdning, og de definerer dette som måder at bruge 

selvet på (eng. the therapists use of the self). Mere generelt kan det siges, at begreber 

som ’rolle’ og ’indstilling’ kan henvise til hhv. ”den måde at forholde sig på til en 

person” (Politikens Dansk Ordborg, 2003, p. 339) eller ”den måde at en person opfø-

rer sig på i en social sammenhæng (ibid., p. 605). Om begreberne ’holdning’ og 

’funktion’ skrives hhv. ”den mening man har om en konkret sag” (ibid., p. 308) eller 

”en opgave som en person skal udføre i en bestemt sammenhæng” (ibid., p. 246). I 

forbindelse med ’holdning’ kan det tilføjes, at der i Gads Psykologileksikon (2007, p. 

238f) står, at holdning overlapper med begreber som ’indstilling’, ’mening’ og ’anta-

gelser’, og dermed både synes at kunne referere til den mening, en person kan have 

om noget eller den måde, en person handler på ift. noget og altså hans fremtræden. 

 

På baggrund af disse forskellige definitioner, vælger vi at arbejde ud fra en bred for-

ståelse, som inkluderer begreberne ’terapeutens holdning’, ’terapeutens indstilling’, 

’terapeutens rolle’ og ’terapeutens funktion’, da disse netop alle synes at afspejle en 

beskrivelse af dén måde, som terapeuten er overfor klienten, samt dét bidrag, som 

terapeuten kommer med i terapien og altså den måde, som terapeuten manifesterer 

sig på og bruger sig selv i terapien. Der synes samtidig at være mere specifikke be-

greber, der på forskellig vis beskriver forskellige funktioner, som terapeuten kan ha-

ve. Her faldt vi bl.a. over begreberne ’modoverføring’, ’empati’, ’mentalisering’, 

’selvrefleksion’ og ’selvafsløring’. Før vi dykker ned i disse, vil vi i det følgende 

give en kort beskrivelse af, hvordan vi forstår og bruger begreberne i denne opgave. 
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3.1.1 Modoverføring 

Modoverføring er blevet defineret på flere forskellige måder igennem tiden, og den 

enkelte definition synes at have betydning for, hvordan begrebet bør fortolkes og 

bruges (Sandler, Dare & Holder, 1973/1994). Det kan dog fremhæves, at modoverfø-

ring i dag, på trods af forskelle, overordnet betragtes som et brugbart fænomen, som 

terapeuten må være opmærksom på. Modoverføring kan anskues som terapeutens 

brug af egne fornemmelser, følelser og emotionelle reaktioner, som opstår sammen 

med klienten, til at opnå en dybere forståelse af klienten og dennes ubevidste univers 

(Casement, 1987; Heimann, 1950; Racker, 1957; Sandler, 1976). 

3.1.2 Empati 

Begrebet empati synes at have mange overlap med modoverføring (Sandler et al., 

1973/1994, p. 114), og den refererer sædvanligvis til dét at kunne sætte sig ind i en 

anden persons følelser eller oplevelser, selvom der er flere forskellige forklaringer 

på, hvordan dette finder sted, og hvordan denne indføling er en måde at bruge sig 

selv på (Bolognini, 2004). Der menes både at eksistere en mere emotionel og en me-

re kognitiv empatidefinition, der begge synes at afspejle en aktiv brug af terapeuten, 

som kan tilvejebringe, at terapeuten ved, hvad klienten har brug for (Greenson, 1960; 

Kohut, 1971; 1982). 

3.1.3 Mentalisering 

Begrebet mentalisering er et dynamisk og relativt bredt begreb, der har væsentlige 

overlap med fx begrebet empati, og det henviser til ’at have sindet på sinde’, eller 

med andre ord, igennem sin forestillingsevne, at kunne fortolke og opfatte adfærd 

som værende forbundet med mentale tilstande og hensigter, som fx ønsker, behov, 

følelser og tanker (Skårderud & Karterud, 2007; Allen, Fonagy & Bateman, 2010). 

Mentalisering afspejler dermed en aktiv mental aktivitet, idet det er noget, man gør, 

som ofte foregår interaktivt i en fælles opmærksomhedsproces. Fænomenet kan der-

for anses som en måde, som terapeuten må bruge sig selv på for at få adgang til både 

egne følelser og klientens følelser og herigennem forstå, hvad klienten har brug for 

og derved skabe vækst i klientens mentaliseringsevne (Allen, Fonagy, Slade & Sø-

rensen, 2009; Allen et al., 2010; Bateman & Fonagy, 2007). 
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3.1.4 Selvrefleksion 

Selvrefleksion kan anskues som en vigtig måde, terapeuten kan bruge sig selv på, og 

dette både ift. udvikling og forståelse af mentaliseringsevne, empati og modoverfø-

ring. Begrebet defineres overordnet som evnen til at træde tilbage, så processen, den 

terapeutiske interaktion og terapeutens følelser, kan anskues og reflekteres over på 

afstand, hvorigennem skjulte betydninger ift. både terapeut og klient lettere kan for-

stås (Bateman & Fonagy, 2007; La Torre, 2005). Denne måde at bruge sig selv på 

synes, modsat de ovenstående begreber, at afspejle et mere kognitiv fænomen, idet 

terapeuten fx må veksle mellem emotionel indlevelse og en mere observerende og 

refleksiv rolle (Casement, 1987). 

3.1.5 Selvafsløring 

Et andet begreb, der synes vigtigt at nævne, er selvafsløring. Det synes både at hand-

le om, hvor meget man viser af sig selv, når man bruger sig selv, samt om hvordan 

man, som terapeut, kan bruge en åbenhed omkring sig selv, og bl.a. personlige in-

formationer om sig selv, som redskab i terapi. Begrebet defineres hos nogle meget 

bredt, og selvafsløring kan her anses som, at terapeuten fortæller noget om sig selv til 

klienten og altså både som verbal og nonverbal adfærd, der er tilsigtet eller utilsigtet, 

mens det hos andre afgrænses (Farber, 2006). Lignende som ved de ovennævnte be-

greber har begrebet selvafsløring været genstand for talrige diskussioner, men over-

ordnet synes der i dag at være enighed omkring fænomenets brugbarhed (Henretty & 

Levitt, 2010; Knox & Hill, 2003). 

3.1.6 Afrunding 

Såvel selvafslørings- som modoverføringsfænomener synes at kunne grupperes i 

intentionelle og ikke intentionelle former. Terapeutens brug af sig selv kan således 

generelt defineres som værende enten et bevidst valg eller som noget, der sker util-

sigtet. Fokus i foreliggende opgave vil dog i større grad ligge på første, da vi vil tale 

om terapeutens brug af sig selv som bevidst redskab til at skabe forandring. Det vil 

dog ikke kunne undgås også at nævne den ikke-intentionelle måde at bruge sig selv 

på, selvom disse aspekter umiddelbart synes at være sværere at indfange. 

 



 

8 

Forskellen mellem selvafsløring og de tidligere nævnte fænomener synes at ligge i, at 

selvafsløring er en åben måde at bruge sig selv på, hvorimod de andre fænomener i 

større grad synes at være indre processer i terapeuten, som bl.a. bruges til at vælge 

interventioner eller som hjælp for at få en dybere forståelse af klienten. Denne skel-

nen, mellem de indre processer og den mere åben måde at bruge sig selv på, fremgår 

også hos Rowan og Jacobs (2002, p. 29), som skriver, at fænomenet at bruge sig selv 

bl.a. kan indbefatte 1) hvordan terapeuten bruger emotioner, tanker og reaktioner for 

at forstå klienten og for at skabe en relation, som tjener klientens interesse, samt 2) 

hvad terapeuten vælger at ville vise af disse emotioner, tanker og reaktioner. Når vi i 

foreliggende opgave bruger begrebet ’selvafsløring’, så dækker det over, at terapeu-

ten viser noget af sig selv, når han bruger sig selv og fx bruger indre processer, per-

sonlige egenskaber eller informationer om sig selv, på en åben måde for at skabe 

forandring i klienten. Af den grund vælger vi at opdele terapeutens brug af sig selv i 

termerne ’indre processer’ og ’selvafsløring’, når vi belyser dem ud fra forskellige 

teoretiske perspektiver (jf. 3.3; 3.4). 

3.2 Den historiske udvikling af forståelsen af den 

terapeutiske holdning og relation 

Som det er blevet skitseret i det foregående, synes holdningen til terapeutens rolle, og 

hans brug af sig selv i terapien, at være forskellig afhængig af hvilke begreber, man 

taler om. De forskellige holdninger og måder at betragte terapeutens rolle på kan 

desuden antages at hænge sammen med, at der, i et historisk perspektiv, er sket en 

udvikling fra en intrapsykisk til en interpersonel forståelse af terapi og dermed et 

voksende fokus på det relationelle aspekt i den terapeutiske relation (Farber, 2006, p. 

7). I det følgende vil vi derfor se lidt nærmere på den historiske udvikling af forståel-

sen af den terapeutiske relation, og hvad denne udvikling har betydet for måden at 

anskue terapeutens rolle på (jf. 3.2.1) samtidig med, at vil vi redegøre for, hvordan 

den terapeutiske relation og arbejdsalliancen betragtes i dag (jf. 3.2.2). 

3.2.1 Fra intrapsykisk til interpersonel forståelse 

Psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud (1856-1939) fremsætter i starten af 

1900-tallet sin teori om, at det psykiske apparat består af et id, et jeg og et overjeg, 
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og at sygdomstilstande stammer fra en svækkelse af jeg’et som følge af en indre kon-

flikt og en uligevægt imellem disse strukturer (Freud, 1941/2001, p. 45f). Disse indre 

konflikter kan dog være ubevidste, og det er terapeutens opgave at forstå de ubevid-

ste processer og at hjælpe klienten til at opnå ligevægt ved at gøre det ubevidste be-

vidst for klienten (ibid., p. 30f). For Freud (1912/1992, p. 116) er det klienten og 

dennes påvirkning på terapien alene, der er i fokus, og terapeutens rolle må være 

neutral og objektiv, hvorfor han ikke anser det for gavnligt at fokusere på interperso-

nelle aspekter i terapien. Nærmere bestemt er terapeuten eksperten, som skal indtage 

en afventende og abstinent terapeutisk holdning med en frit flydende opmærksom-

hed, hvor følelsesmæssige reaktioner og private forhold bliver tilbageholdt (ibid., pp. 

113f, 118f). Terapeutens rolle bør nemlig være at genspejle, hvad klienten projicerer 

ind på det blanke spejl, som han fremstiller, og terapeutens opgave består dermed i at 

tolke på overføringen, der kommer fra klientens barndom og bliver gendannet i den 

fremmende omgivelse, som den analytiske relation repræsenterer (ibid., p. 118f; 

Freud, 1917/1994, p. 342). Alle udsagn og enhver adfærd, der overtræder neutralite-

ten, anonymiteten eller abstinensen, og enhver intervention, der afviger fra at fremme 

klientens projektion eller tolkning af opstående overføring, kommer i fare for at foru-

rene behandlingen (ibid.). 

 

Siden Freud (1912) synes der dog at være sket en ændring imod at fokusere mere på 

betydningen af interaktionen imellem terapeut og klient, hvilket også har betydet, at 

terapeuten ikke længere blot betragtes som et neutralt spejl (Sandler et al., 

1973/1994, p. 34; Farber, 2005, p. 7). Det kan antages, at bl.a. Carl Rogers (1902-

1987), med hans humanistisk inspirerede klient-centrede terapi, har været med til at 

præge den mere åbne og involverende terapeutiske holdning, der har hersket siden 

Freuds tid (Rogers, 1975). I denne forbindelse påpeges det bl.a. af Farber (2006, p. 

109), at det mere relationelle perspektiv først rigtigt blev accepteret i den terapeuti-

ske verden, da psykoanalytisk orienterede terapeuter eksplicit begyndte at godkende 

den mere relationelle og selvafslørende holdning. De senere psykoanalytiske terapeu-

ter kan således antages at være inspireret af Rogers (1975) mere menneskelige og 

aktive holdning, og den første fortaler inden for den psykoanalytiske kreds synes at 

være Sándor Ferenczi (1833-1933) med sin aktive terapi. Han mener nemlig, at tera-

peuten, i stedet for at være afventende, i visse tilfælde bør sætte farten op i analysen 

ved at klienten får et skub (Ferenczi, 1926/1969; 1932/1995, p. 1f). Med til at sætte 
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fokus på det relationelle, var i denne tid desuden objektrelationsteoretikeren Donald 

Winnicott (1896-1971), som i sin spædbørnsteori var skelsættende, da han fremkom 

med påstanden: ”There is no such thing as a baby” (Winnicott, 1960a, p. 586). Han 

mener med dette, at spædbarnet ikke eksisterer i sin egen ret men indenfor et forhold, 

da barnet har brug for en omsorgsperson for at leve, og på samme vis synes han at 

mene, at terapiprocessen afspejler en relation mellem terapeut og klient, hvori begge 

yder et bidrag og påvirkes af hinanden. Heri må terapeuten være sensitiv ift. klien-

tens behov, og terapeuten må, ligesom moderen, have en ”god nok” rummende funk-

tion, så klienten føler sig tryg, og kan internalisere nye og mere hensigtsmæssige 

objektrepræsentationer, og det er denne rummende funktion, som han kalder for hol-

ding (ibid, p. 590; Winnicott, 1956, pp. 386-388). En anden teoretiker, der har været 

med til at sætte fokus på det interpersonelle aspekt er John Bowlby (1907-1990), der, 

med sin udvikling af tilknytningsteorien, påpeger, at mennesket er biologisk prædi-

sponeret til at være sociale, og at mennesket, fra det kommer til verden, har en moti-

vation for at danne bånd, og at tilknytningsrelationer internaliseres som en ”indre 

arbejdsmodel” af nære forhold til andre. En tilknytningsperson, der kan fungere som 

en ”tryg base”, hvori barnets behov mødes, kan fremme en tryg tilknytning hos bar-

net (Bowlby, 1969). Selvom Bowlbys teori (1969) oprindeligt var rettet mod børn, så 

har hans teori i de senere år haft stor indflydelse på opfattelsen af den terapeutiske 

relation, da terapeut-klientforholdet ofte ligner det af nære relationer, hvorfor dette 

forhold i nogle tilfælde menes at kunne forklares ud fra tilknytningsteori, hvilket 

stiller krav til terapeutens funktion (Hougaard, 2009, pp. 299, 309f). 

 

I de senere år har forskning ligeledes bakket op omkring, at den terapeutiske relation 

og terapeuten som person udgør en større forandringsskabende effekt end den særlige 

metode eller teknik, som terapeuten benytter sig af (Binder et al., 2001). Det synes 

altså, at forståelsen af psykoterapi har ændret sig drastisk over de sidste årtier, hvor 

fokus har udviklet sig fra et at handle om driftsrelaterede, intrapsykiske problemer til 

at handle om interpersonelle problemstillinger, hvilket har betydet, at også interakti-

onen mellem terapeut og klient er blevet et centralt element i behandlingen (Farber, 

2006, p. 7). Synet på terapeuten som autoritet og ekspert er således blevet forladt, og 

både terapeut og klient betragtes nu som ligeværdige subjekter, der begge påvirker 

situationen, selvom en vis asymmetri i forholdet ikke kan undgås, idet klienten hen-

vender sig til terapeuten for at få hjælp og ikke omvendt (ibid.). Terapeuten betragtes 
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altså nu i højere grad som et del af et system, hvori han både deltager og observerer i 

stedet for at blive betragtet som uafhængig, hvilket kan siges at afspejle, at forståel-

sen af terapi har udviklet sig fra et enpersons felt til et topersons felt. Dette kan bl.a. 

tildeles de ovennævnte teoretikere og forskning i mor-barn relationen, men det kan 

også ses som en afspejling af ændringer i den vestlige kultur med større fokus på fx 

demokrati (ibid.). Denne drejning medfører desuden, at det ikke længere er terapeu-

ten alene, der har ansvaret for at helbrede klienten via sin ekspertise. Han bør der-

imod have evnen til som medmenneske at hjælpe klienten, samtidig med at dette bør 

ske i samarbejde med klienten. Terapeutens subjektivitet kan således tjene som red-

skab for terapeuten og kan hjælpe klienten til at få nye relationelle og emotionelle 

oplevelser og erfaringer (Hougaard, 2009, p. 316f). Det interpersonelle fokus har 

således ført til en åbning for, at terapeuter kan bruge sig selv mere i terapi, selvom 

det, den dag i dag, stadig er omdiskuteret, hvor åbent og hvor meget terapeuten må 

bruge sig selv, hvordan dette bør se ud, samt hvornår det er hensigtsmæssigt at gøre 

(Farber, 2006, p. 7; Hougaard, p. 316f). 

3.2.2 Den terapeutiske alliance 

Indenfor nyere psykoterapeutisk forskning og praksis omtales terapeut-

klientforholdet ofte under betegnelsen den terapeutiske alliance. Den terapeutiske 

alliance og det beslægtede begreb arbejdsalliancen stammer fra psykoanalytisk teori, 

og skønt det indeholder flere forskellige betydninger, så bruges det oftest om aspek-

ter ved det terapeutiske forhold, der er centrale for terapi (Hougaard, 2009, p. 278f). 

Begrebet har været konceptualiseret på flere måder gennem tiden, men det menes at 

være blevet introduceret af Richard Sterba (1898-1989) og henviser til den ikke-

anstødelige del af overføringen og den kognitive kapacitet til at kunne samarbejde 

(Sterba, 1934). Også Ralph Greenson (1911-1979) anskues som et vigtig bidragyder 

til fænomenet, og han definerer det som klientens ikke-neurotiske, relationelle kon-

takt med terapeuten, som er med til at give motivation til at samarbejde (Greenson, 

1965). For Greenson (1965) var arbejdet med alliancen ligeså vigtigt som overføring. 

Siden har definitionerne varieret, så nogen har haft vægt på terapeutbidrag og andre 

klientbidrag, og nogen har anset den reelle relation som alliancen, mens andre har set 

overføringsrelationen som en primær del (Gelso & Hayes, 1998; Hougaard, 2009). 
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Ifølge Hougaard (2009) og Samstag, Muran, og Safran (2002) er der i nyere tid støtte 

til de mere interaktive forståelser, hvilket bl.a ses i Bordins (1979) eklektiske allian-

cebegreb. Bordins (1979, p. 253) definition af den terapeutiske alliance består af tre 

gensidigt afhængige elementer: enighed om mål; enighed om opgaver; og et emotio-

nelt bånd. Bordins (1979) forståelse er interpersonel, idet han fremhæver, at både 

terapeut og klient bidrager til allianceopbygningen, og at denne alliances styrke både 

afhænger af matchet imellem terapeutens og klientens personlighed og matchet imel-

lem disse personligheder og de krav, som den særlige alliance stiller afhængigt af 

terapimetoden. Han erkender hermed også, at der netop er forskellige alliancebetin-

gelser indlejret i de enkelte skoler, og at opbygningen af alliancen således kan se 

forskellig ud, da fx terapeutiske mål kan defineres både implicit og eksplicit af tera-

peuten, og at målene i terapien ofte udtrykkes mere specifikt og eksplicit i mere ad-

færdsorienterede terapiformer end indenfor de psykoanalytiske terapiretninger (Bor-

din, 1979, pp. 253-256). 

3.3 Hvordan forholder psykoanalytisk teori sig til te-

rapeutens funktion 

Selvom det psykoanalytiske perspektiv indeholder flere skoler, som fx driftsteorier, 

egoteorier, objektrelationsteorier og selvpsykologi, så synes der at herske enighed 

omkring, at målet i terapi er at give klienten indsigt, og den terapeutiske relation ses 

som et vigtigt middel til at opnå dette (Gelso & Hayes, 1998, p. 17f). Den del af rela-

tionen, som især betragtes som central ift. at facilitere terapiprocessen, er overfø-

rings- og modoverføringsrelationen, da det særligt er herigennem, at det ubevidste 

kan forstås og indsigt opnås. Denne del af relationen betragtes af nogle som den ”ik-

ke-reelle”, fordi den menes at afspejle mere end bare det objektive forhold (ibid.), 

men som det vil blive fremhævet i afsnit 3.3.1, hvor overføring og modoverføring vil 

blive defineret, så afhænger denne opdeling af den teoretiske forståelse, som man 

lægger ned over disse komplekse fænomener. Det er gennem brug af relationen, at 

terapeuten kan lave de rigtige tolkninger, så klienten udvikles. Terapeuten prøver at 

få klienten til at tage styringen, men har samtidig en aktiv og magtfuld rolle ift., at 

han tolker på klientens adfærd (Gelso & Hayes, 1998, p. 17f). På baggrund af denne 

terapeutrolle og det fokus, der er på indsigt igennem overføringsarbejdet, kan det 
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tænkes, at opbygningen af den terapeutiske alliance sker igennem overføringen og 

tolkninger, som fører til, at klienten føler sig forstået af terapeuten og godt tilpas i 

kontakten. Som beskrevet tidligere har de klassiske teorier ikke meget fokus på den 

reelle relation og terapeutens indflydelse på klienten, og når der bliver fokuseret på 

alliancens opbygning, så er det mest mht. klientens bidrag til denne. Nyere strømnin-

ger inden for den analytiske tradition synes dog i højere grad at fokusere på det inter-

personelle miljø, hvilket bl.a. er blevet præsenteret tidligere igennem Winnicott’s 

(1960a) bidrag (jf. 3.2.1). På trods af dette synes opbygningen af den terapeutiske 

alliance, inden for det psykoanalytiske perspektiv, ofte ikke at være så eksplicit ift. fx 

italesættelser af mål og midler, men alliancen synes i højere grad at være bygget op 

om udtrykket af terapeutens mere implicitte forståelse og tilpasning. Der kan dog 

argumenteres for, at der, inden for nyere psykoanalytisk inspirerede tilgange, er fo-

kus på Bordins (1979) tre elementer (jf. 3.2.2), men at opbygningen af disse bare har 

en mere implicit end eksplicit karakter. Dette stemmer overens med Bordins (1979) 

fremhævelse af, at terapeutiske mål ofte udtrykkes mindre specifikt og eksplicit i 

psykoanalytiske terapiretninger (jf. 3.2.2). Inden for det psykoanalytiske perspektiv 

kan dét, at klienten opfordres (og udfordres) til at tage styringen, opfattes som en 

implicit enighed om opgaver i terapien, idet klienten accepterer, hvis han går med på 

opgaven, hvorfor terapeuten må være opmærksom på dette (Bordin, 1979, p. 255). 

Med udgangspunkt i de beskrevne mål vil det i det følgende afsnit blive klarlagt, 

hvordan terapeuten if. det psykoanalytiske perspektiv kan bruge sig selv via indre 

processer (jf. 3.3.1) og selvafsløring (jf. 3.3.2) til at facilitere den psykoterapeutiske 

behandling. 

3.3.1 Indre processer 

Da fænomenet modoverføring, inden for de indre processer, synes at være et af de 

mest centrale fænomener, vil vi starte ud med en belysning af dette (jf. 3.3.1.2). Det 

er imidlertid et komplekst begreb, der har været omdrejningspunkt for forskellige 

forståelser igennem tiden. Før det er muligt at forstå modoverføringen, så er det rele-

vant at se på det begreb, som det oprindeligt udspringer fra, nemlig overføringsbe-

grebet (jf. 3.3.1.1). Herudover vil empati (jf. 3.3.1.3) og selvrefleksion (jf. 3.3.1.4) 

fremhæves som indre processer, som terapeuten kan trække på i terapien. 
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3.3.1.1 Overføring 

3.3.1.1.1 Traditionel forståelse af overføringsbegrebet 

Ifølge Freud (1917/1994, p. 224, 341; 1941/2001, p. 48) er overføring karakteriseret 

ved en falsk forbundenhed, hvor klienten ubevidst overfører ideer, ønsker og opfat-

telser om signifikante figurer fra fortiden til terapeuten, hvilket han mener kan føre 

til modstand imod behandlingen. Han anser i starten overføring som en forstyrrende 

faktor, da han frygter, at denne vil stå i vejen for udforskningen af ubevidste proces-

ser (Freud, 1917/1994, p. 224), men han skifter med tiden syn på fænomenet, og en-

der med at se overføring som en central mekanisme ift. klientens forandring, og den 

centrale opgave i terapi bliver derfor at etablere, fortolke og løse overføring (Levy & 

Scala, 2012, p. 392). Ved at tolke på klientens overføring og vise klienten, at hans 

overføring ikke henviser til terapeuten, men til tidligere begivenheder, kan terapeuten  

få åbnet for ubevidste ”skuffer” i klienten (Freud, 1917/1994, p. 342). 

3.3.1.1.2 Udvikling af overføringsbegrebet 

Objektrelationsteoretikeren Melanie Klein (1882-1960) er en af dem, der videreud-

viklede ideen om overføring (Klein, 1946). Hun definerer det som værende genople-

velser af tidligere objektrelationer og udtryk for ubevidste fantasier, som klienten 

tillægger terapeuten uden selv at kunne tyde det (Klein, 1952a, pp. 433, 436f). Klein 

(1952a) arbejder ud fra den antagelse, at klienten ofte splitter terapeuten i en god og 

en dårlig figur, og hun mener desuden, at klienter kan ”puffe til” terapeuten gennem 

et interpersonelt pres til at tage karakteristikker på sig, der ligner de figurer, som 

overføringen oprindeligt kommer fra. Hun mener altså ikke, at klienter blot lægger 

mærke til særegenheder ved terapeuten, men at klienter kan optræde på måder, som 

kan provokere noget i terapeuten – en adfærd som er i tråd med den originale figur 

(ibid.). Denne proces forstår Klein (1946, p. 8f) som projektiv identifikation, som er 

et begreb, der har sit ophav i Kleins spædbørnsteori, og indebærer en intrapsykisk 

fantasi i barnet om at komme af med uønskede dele af selvet ved at projicere delene 

over i moderen, hvorefter barnet identificerer moderen som værende den uønskede 

del af selvet. Projektiv identifikation er på denne måde et slags forsvar, hvor dele af 

ens egen person projiceres over i den anden og senere geninternaliseres (Klein, 

1952b, p. 69). I den kliniske situation kan dette forklares som, at klienten oplever 
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terapeuten på en forvrænget måde og presser terapeuten til at opleve sig selv på den 

måde, som passer til klientens ubevidste fantasi (Belin, 1999, p. 71). 

 

En anden, som ligeledes synes at have ydet et stort bidrag til udviklingen af overfø-

ringsbegrebet, er Winnicott (1956; 1960a). Som nævnt i afsnit 3.2, var han nemlig 

med til at ændre synet på den terapeutiske relation og ift. overføring, sætter Winni-

cott (1956, pp. 386-388) fokus på, at dette afspejler et forhold imellem klient og tera-

peut, hvori selv og andre kan opleves og udforskes, og at dette ikke kan eksistere i 

sin egen ret. Mens Freud (1917/1994, p. 224) mener, at klientens overføring henviser 

til og opstår pga. klientens fortid, og at denne overføring altså ikke i så høj grad er et 

resultat af relationen i den analytiske proces, menes Winnicott (1960a, p. 585) at 

være fortaler for, at klienten kun kan arbejde med sin overføring inden for en tryg 

kontakt med terapeuten. Derfor har terapeutens evne til at skabe et rummende miljø, 

på samme måde som en moderfunktion, stor betydning for den måde, klienten ople-

ver terapeuten på og den måde, overføringen kommer til udtryk på (Winnicott, 

1960a, p. 585; Winnicott, 1956, p. 386). 

3.3.1.1.3 Overføringsbegrebet i dag 

Der findes i dag et utal af definitioner på overføring, og begrebet bruges if. Sandler et 

al. (1973/1994, p. 100) ofte bredt og upræcist om hele klientens relatering til terapeu-

ten. Inkorporeret i de fleste nyere definitioner synes dog at lægge et større fokus på 

det interpersonelle aspekt i overføringen, hvilket fx kommer til udtryk i Gill og 

Hoffmans (1982) definition, som indebærer, at terapeutens faktiske adfærd influerer 

klientens oplevelse af terapeuten, og at reelle aspekter af interaktionen kan interagere 

med reaktioner på gamle objektrelationer. På den måde ses fænomenet oftest ikke 

længere som noget, der alene udspringer fra en iboende dynamik i klienten, men som 

noget, der er skabt i relationen mellem klient og terapeut. Som følge af dette eksiste-

rer der nu i højere grad en anerkendelse af, at terapeuten ikke kan forstå klienten, 

hvis han ikke forstår sig selv i relationen, hvilket har betydet, at modoverføring er 

kommet til at stå som et centralt fænomen i det terapeutiske arbejde. 

3.3.1.2 Modoverføring 

3.3.1.2.1 Traditionel forståelse af modoverføringsbegrebet 
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Freud (1910/1992, p. 78) forstår modoverføring som noget negativt fra terapeuten, 

som må kontrolleres, så det ikke bliver viklet ind i klientens liv, da terapeuten ellers 

vil kunne skade klienten igennem egne ikke-bearbejdede problemer. Modoverføring 

if. Freud (1910/1992) er defineret ved, at terapeuten ved en fejl og ubevidst ser klien-

ten som en signifikant person fra sit eget liv, fordi klienten kan have indflydelse på 

terapeutens ubevidste følelser, og pga. dette projekterer noget over på klienten, som 

ikke hører til denne. For ham er modoverføring ensbetydende med modstand fra te-

rapeutens side, og terapeuten vil svigte sin opgave, hvis han lader sig rive med 

(Freud, 1910/1992; Freud, 1941/2001). På trods af at Freud ændrer holdning overfor 

overføring, anser han igennem hele sit forfatterskab modoverføring som noget nega-

tivt (Sandler et al., 1973/1994, p. 101f). 

3.3.1.2.2 Udvikling af modoverføringsbegrebet 

Siden Freud (1910/1992) har der været mange forskellige bud på, hvordan modover-

føring skal forstås, og en af dem, der var med til sætte fokus på modoverføring som 

en central del i det analytiske arbejde, er Winnicott (1949), som, i sin artikel Hate in 

the Countertransference, fremhæver, at terapeuten må bruge sin objektive modover-

føring for at kunne forstå klienten (Winnicott, 1949, p.  69-72). Den objektive mod-

overføring består af terapeutens had og kærlighedsfølelser, som opstår som reaktion 

på klientens aktuelle personlighed og adfærd. Disse følelser er normale og begrunde-

de, og det er vigtigt, at terapeuten mærker efter hadefulde følelser for at være i stand 

til at tolke på klientens materiale. Det er imidlertid kun disse objektive modoverfø-

ringsfølelser, som er brugbare i terapien, da han adskiller dem fra den subjektive mo-

doverføring, der if. ham er neurotiske træk i terapeuten og gamle relationsmønstre, 

som er fortrængt, og som forstyrrer forløbet (ibid.). Derfor påpeger han vigtigheden 

af, at terapeuten jævnligt går i terapi, så hans egne problematikker ikke influerer, og 

så han kan forblive objektiv ift. alt, hvad klienten bringer (ibid.). Ifølge Winnicott 

(1960b, p. 19) må terapeuten mærke efter egne følelser og tanker, der bryder frem, 

men samtidig må disse grundigt undersøges, før han kan lave en fortolkning. 

 

Paula Heimann (1899-1982) krediteres imidlertid ofte som en af de første, der ek-

splicit fremsatte, at en mere subjektiv modoverføring ikke kun siger noget om tera-

peutens ”fejl”, men at modoverføring er et betydningsfuldt fænomen, der kan hjælpe 

terapeuten til at forstå de skjulte betydninger i klientens materiale (Sandler et al., 
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1973/1994, p. 105). Heimann (1950, p. 81) betragter modoverføring som alle de fø-

lelser, som terapeuten oplever ift. sin klient, og heri lægger hun også op til, at overfø-

ringsfølelser ikke kan adskilles skarpt fra de følelser, der henviser til en anden person 

i sin egen ret. Hendes anskuelse på modoverføring er, at terapeutens emotionelle 

respons på klienten er et vigtigt redskab til at udforske klientens ubevidste, og hun 

betoner, at terapeuten ikke blot er en maskine, der spytter tolkninger ud, men at han 

er en del af et forhold, og at han må være i stand til at mærke efter i sig selv og ud-

holde følelser i stedet for at afvise dem (ibid.). Ifølge hende bliver tolkninger svage, 

hvis terapeuten ikke lytter til egne følelser, og hun mener, at dette særligt er noget, 

som er kendetegnet nyuddannede pga. frygten for at bruge sig selv (ibid., p. 82). 

Heimann (1950) mener, ligesom Freud (1912/1992), at en jævnt svævende opmærk-

som er hensigtsmæssig, da man på denne måde kan forblive modtagelig overfor for-

andringer i temaer i terapien, og det samme mener hun gør sig gældende ift., at tera-

peuten behøver en svævende opmærksomhed på egne emotioner for at kunne følge 

klientens emotionelle bevægelser og skift heri. Hendes basisantagelse er, at terapeu-

tens ubevidste forstår klientens ubevidste, og at denne dybe forbindelse er den mest 

præcise måde til at tjekke, om han har forstået sin klient korrekt (ibid., p. 82f). Hei-

mann (1950) afviger desuden fra nogle af de tidligere definitioner, idet hun betoner, 

at modoverføringen er klientens frembringelse – det er en del af klientens person-

lighed. Hun mener ikke, at dette kan bruges som en skærm for terapeuters egen util-

strækkelighed, men at terapeuter, der selv har gået i terapi og arbejdet med konflikter 

og angst, let kan etablere en kontakt med sit eget ubevidste, sådan at han ikke ”put-

ter” noget over på klienten, som tilhører terapeuten selv (ibid., p. 83). Ifølge Hei-

mann (1950, p. 83) kan terapeutens modoverføringsfølelser, når de er fortolket og 

arbejdet igennem, bruges til at opnå en større indsigt i klientens konflikter og forsvar, 

som kan bruges i terapiarbejdet, men hun mener samtidig ikke, at terapeuten bør ud-

trykke alle de følelser, som han føler overfor klienten, sådan som fx Ferenczi 

(1926/1969; 1932/1995) lægger op til. Dette synes at afspejle et spørgsmål om, hvor-

dan modoverføringsfølelser bør forvaltes og hvor meget, der eksplicit må afsløres for 

klienten, hvilket vil blive uddybet i afsnit om selvafsløring (jf. 3.3.2). 

 

Selvom Heimann (1950) var kleiniansk inspireret, så forbinder hun ikke modoverfø-

ringen med begrebet projektiv identifikation (jf. 3.3.1.1.2), men denne kobling bliver 

senere foretaget af Heinrich Racker (1910-1961). Racker (1957, p. 305, 311) frem-
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hæver, at terapeutens modoverføring er en reaktion på klientens projektive identifika-

tioner og altså det pres, som klienten lægger på terapeuten ift. at identificere sig med 

klientens fantasi, hvor terapeutens modoverføring kan bygge på enten konkordant 

eller komplementær identifikation med klientens indre objekter. Konkordant mod-

overføring er, når terapeuten identificerer sig med klientens fantaserede selvrepræ-

sentation. Terapeutens ego identificerer sig så at sige med klientens ego, og terapeu-

ten oplever i ham selv den emotion, som klienten oplever på samme tidspunkt, og det 

direkte udtryk for denne identifikation kan være empati (ibid., p. 311). Komplemen-

tær modoverføring henviser derimod til, at terapeuten identificerer sig med klientens 

overførte objektrepræsentation. Terapeuten oplever her de emotioner, som klienten 

putter ind i hans overføringsobjekt, mens klienten selv oplever den følelser, som han 

i sin tid oplevede over for den specifikke person, som udgør overføringsobjektet, 

hvormed terapeuten sidder i andre følelser, end dem klienten sidder i. Det pointeres 

dog, at terapeuten løbende skifter imellem disse to modoverføringsidentifikationer, 

og at han må være bevidst omkring disse skift (ibid.). I starten anser Racker (1957) 

modoverføring som en fare for det terapeutiske arbejde, men ender med at være enig 

med Heimann (1950) i, at terapeuten kan bruge modoverføringsoplevelser, og også 

de mere intense, som et redskab til at forstå klientens problemer (ibid., p. 305). 

3.3.1.2.3 Forståelsen af modoverføringsbegrebet i dag 

Ud fra ovenstående synes der altså igennem tiden at have været to store tendenser. 

Enten er modoverføring set som en hindring eller som et nyttigt redskab til at forstå 

klienten og skabe forandring i denne. Herudover er det illustreret, hvordan definitio-

nen har udviklet sig fra udelukkende at udtrykke terapeutens overføring på sin klient 

til at indeholde alle terapeutens bevidste og ubevidste holdninger, følelser og reakti-

oner, som opstår over for klienten, selvom nogle stadig prøver at afgrænse begrebet. 

Ligeledes synes der, som ved overføringsbegrebet, at være sket en udvikling imod i 

større grad at betragte modoverføring som et interpersonelt fænomen (Sandler et al., 

1973/1994, p. 111). Sandler (1976, p. 44-46) udtrykker dette igennem hans pointe-

ring af, at klienten vil forsøge at fremkalde en bestemt reaktion i terapeuten, som kan 

føre til bestemte modoverføringsoplevelser – alt afhængigt af terapeuten (ibid.). 

 

Heimann (1950), Racker (1957) og Sandler (1976) repræsenterer, på trods af forskel-

le, alle det synspunkt, der synes at være den mest udbredte i dag, nemlig at modover-
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føring er et vigtigt redskab i terapi. Også hos nyere teoretiker, som  Patrick Casement 

(1987), synes fænomenet at blive betragtet som et nyttigt redskab, men han fremhæ-

ver samtidig, at der eksisterer faldgrupper, idet han foreslår, at der kan skelnes mel-

lem to slags modoverføring, nemlig den del af responser, som fortæller noget om 

klienten, diagnostisk respons, og den del, som er terapeutens personlige problemer 

(Casement, 1987, p. 80). Ifølge Casement (1987) må terapeutens første skridt være at 

registrerer sine egne følelser ift., om det handler om en personlig modoverføring, og 

selvom følelserne måske er udløst af noget i klienten, så må terapeuten finde ud af, 

om der er noget af det, som hører til ham selv. Herefter kan terapeuten reflektere 

over, om klienten har tilskyndet til en bestemt følelse og tolke på, hvad der ubevidst 

kan ligge bag dette. If. at kunne bruge modoverføring påpeges det desuden, at tera-

peuten må have adgang til et så bredt spektrum af egne ubevidste resonanser som 

muligt, og at terapeuten må lære at være åben for den ”andethed”, som den anden 

afspejler, forstået på den måde, at han må være parat til at føle et væld af forskellige 

følelser, som opstår i interaktionen med den anden. Dette kan han gøre igennem for-

søgsvis identifikation med klienten, som er en form for empatisk indlevelse i klien-

tens univers (ibid., pp. 41f, 55, 98). Casements (1987) opdeling kan ses som en aner-

kendelse af, at modoverføring er et vigtigt redskab i terapi, men at terapeuten må 

være opmærksom på, hvorfra ens egne følelser stammer, da de også kan afspejle no-

get i en selv. Dette anerkendes også af Heimann (1950, p. 83), som dog mener, at de 

fleste terapeuter formår at være i kontakt med sit ubevidste univers. Ud fra denne 

tankegang, kan man måske tænke på modoverføring som inddelt i ikke-intentionel og 

intentionel – ikke-intentionel, når terapeuten er ubevidst om sine reaktioner og hand-

lemønstre og intentionel, når han formår at observere sig selv og egne reaktioner og 

bruge disse til at forstå den terapeutiske proces. Modoverføring lægger således op til, 

at terapeuten må kende sig selv godt og evt. gå i egenterapi for at kunne fortolke det, 

der opstår i ham som respons på klienten – ligegyldigt hvor stor en andel af terapeu-

tens følelser, der betragtes som en del af modoverføring. 

 

Flere forfattere foreslår derfor i denne tid, at terapeuter må forstå modoverføringens 

rolle og blive bedre til at lægge mærke til egne følelser i terapien, da ugenkendte 

følelser og emotioner kan forstyrre den måde, som terapeuten forstår det kliniske 

møde på (Alfandre, 2009, p. 38f). Ydermere ses der en tendens til at betragte tera-

peutens evne til empati og selvrefleksion som en forudsætning for fx at kunne forstå 
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og bruge sig selv konstruktivt i modoverføringsprocessen og hermed til at deltage 

fuldbyrdigt i forandringsprocessen (La Torre, 2005, p. 85; Sandler et al., 1973/1994, 

p. 114). På denne måde kan empatisk formåen og selvrefleksion måske betragtes som 

nøglen til et værdifuldt overføringsarbejde, hvilket vil uddybes i det følgende. 

3.3.1.3 Empati 

Terapeutens empatiske formåen fremhæves i litteratur og forskning som en af de 

mest betydningsfulde determinanter for et godt terapiudbytte, men samtidig er det 

svært at definere begrebet klart, ligesom det er svært at nå til enighed omkring, hvor-

dan det bedst muligt bruges i praksis (Moyers & Miller, 2012; Gibbons, 2011). 

3.3.1.3.1 Traditionel forståelse af empati 

For Freud (1905; 1913/1992) er terapeutens empati vigtigt, idet han anser det som 

fundamentet for den psykoanalytiske relation, og for ham består empatien i en pro-

ces, hvor terapeuten forsøger at sætte sig selv i den andens sted og herigennem kan 

blive i stand til at forstå denne. George Pigman (1995) er en af dem, der har tolket på 

Freuds empatiforståelse, og han foreslår, at Freuds attitude overfor empati kan bære 

præg af at være ambivalent, idet Freud fraråder aktiv brug af egne følelser, som kan 

være påvirket af overføring, hvilket også betyder, at han i højere grad forstår empati 

som en mere intellektuel kapacitet. Ferenczi (1918, if. Bolognini, 2004, p. 37f) kan 

siges at have videreudviklet Freuds (1905; 1913/1992) forståelse, idet han anskuer 

empati som kapaciteten til at sætte sig selv i en den andens sted, men at dette i højere 

grad indebære et følelsesmæssigt niveau, og han synes at mene, at empati kan give 

en viden om klienten, som klienten endnu ikke har om sig selv, idet terapeuten kan 

forme et billede af klientens mulige tanker og tendenser, som er fri for den modstand, 

som klienten selv oplever.  

3.3.1.3.2 Nyere forståelser af empati 

Christine Olden (1958) videreudviklede forståelsen af empati, idet hun fremlægger, 

at sensibiliteten overfor et andet menneske kun kan benævnes empati, når det ikke 

tjener narcissistiske behov men derimod modne objektrelationer, hvor den empatiske 

person er klar over separationen fra den anden. Evnen til empati grundlægges if. 

hende allerede tidligt, hvor det er nødvendigt, at mor og barn bliver løsrevet fra 

sammensmeltningsfasen for at det bliver muligt at se den andens behov uden samti-
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dig også at se sine egne (ibid.). Denne forståelse af, at empati kræver både tæthed og 

separathed, synes at være videreudviklet af Greenson (1960) og Kohut (1971), som 

begge mener, at terapeuten må kunne skifte mellem indlevende deltager og en obser-

vatørrolle, hvor terapeuten kan blive fri fra empatien for ikke at blive overvældet af 

klienten (Greenson, 1960, pp. 418, 420f;  Kohut, 1971, pp. 242-244). Der synes dog 

at være forskel på, hvordan de definerer empati. Greenson (1960, p. 418) anser em-

pati for at være en emotionel viden, som indebærer en deling og oplevelse af en an-

dens følelser, hvor målet er at opnå en forståelse af den anden. Denne deling er mid-

lertidig og har at gøre med følelsernes kvalitet, og empati er ofte et førbevidst fæno-

men, hvor terapeuten tillader sig selv at indtræde i klientens indre og gennemgå hans 

oplevelser, som om han var klienten. Herigennem har terapeuten også mulighed for 

at se, hvad der sker i ham selv, når han gennemlever disse, hvorfor han må skifte 

mellem deltager og observatørrollen (ibid., pp. 418, 420f). For at kunne bruge empati 

må terapeuten have mange personlige oplevelser bag sig at trække på, da det gør det 

nemmere at forstå klienten, og det kan både være en udfordring, hvis terapeuten er 

hæmmet i sin empati, og hvis terapeuten er ukontrolleret i sin empati, og bliver for 

involveret (ibid., pp. 418, 420, 423). I modsætning til Greenson (1960), så anskuer 

Kohut (1971, p. 261f; 1982, p. 397) i højere grad empati som en kognitiv måde at 

opfatte psykologiske fænomener på, hvori empati er en observationsmetode. Gennem 

den empatiske evne må terapeuten være i stand til at indtage forældrenes rolle og 

fungere som et selvobjekt og et terræn, hvor klienten kan udspille sine indre traumer, 

da dette kan medføre udvikling i selv og selvobjekter (Kohut, 1971, pp. 265-268; 

Kohut, 1982, p. 398; ). Terapeuten skal være spejlende, hvilket er et begreb der hen-

viser til, at terapeuten, ligesom moren, må stille sig til rådighed og understøtte klien-

ten og derved fungere som et ekko, hvorfor tolkninger her ikke må forstyrre (Kohut, 

1971, pp. 156, 169f). Ifølge Kohut (1971, pp. 242-244) udgør empati en vigtig pro-

fessionel evne med den forholdsregel, at den er under egoets kontrol. Dette betyder, 

at terapeuten må have fri adgang til den empatiske forståelse, men at han samtidig 

må være i stand til at slippe denne for ikke at blive overvældet af klienten og for at 

kunne indgå i en mere refleksiv proces (ibid., pp. 242-244, 264.). 

 

Også den kleinianske skole har bidraget til empatibegrebet igennem beskrivelsen af 

projektiv identifikation (jf. 3.3.1.1.2). Klein (1955, p. 142f) anskuer fx empati som et 

produkt af den ”normale projektive identifikation”, idet empati if. hende indebærer 
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en kombination af at splitte dele af selvet og projektere dem over på en anden person. 

Terapeutens evne til at kunne opnå en empatisk forståelse i den projektive identifika-

tionsproces synes desuden, ud fra Wilfred Bions (1897-1979) teori, at være afhængig 

af terapeutens evne til at kunne containe følelser, hvilket henviser til at kunne rumme 

følelser og fordøje oplevelser for klienten, så de kan gives tilbage i en anden form 

(Bion, 1962a). Bion (1962a, p. 182) er inspireret af Kleins teori (1946) om projektiv 

identifikation, og han udviklede oprindeligt sin teori til at forklare børns udvikling, 

og hvordan moderen må fungere som en container for barnets ufordøjede oplevelse, 

som fremkommer gennem projektive identifikationer, hvorefter barnet senere selv 

ville blive i stand til at kunne rumme og forholde sig til egne oplevelser (ibid.; Bion, 

1962b, p. 90). For at kunne containe, må moderen bruge sin alpha-funktion, som 

henviser til, at der hos den voksne findes en indre funktion, der kan forarbejde rå 

emotionelle oplevelser eller sansninger, hvilket benævnes beta-elementer, til alpha-

elementer, som er mere abstrakte følelser og tanker, der herefter kan projiceres tilba-

ge til barnet (Bion, 1962a, pp. 182-184; Bion, 1962b, pp. 8). Bion (1962b, pp. 85-87) 

bruger imidlertid også sin teori til at beskrive, hvordan terapeuten bliver i stand til at 

udføre bevidst og ubevidst terapiarbejde med emotioner. Ifølge Bion (1962b, pp. 85-

87; 1970) må terapeuten sætte sig i en åben og undrende mental tilstand, hvorigen-

nem han kan gøre det nødvendige emotionelle-kognitive arbejde og facilitere de pro-

cesser, som kan føre til en større forståelse. Denne tilstand kaldes reverie, og har 

essentiel betydning ift. funktionerne at modtage, containe, forarbejde, modificere og 

returnere barnets (eller klientens) projektioner og projektive identifikationer i en 

transformeret form, og altså transformere beta-elementer om til alpha-elementer (Bi-

on, 1962b, pp. 86-90). Reverie er en tilstand defineret som værende uden ”memory, 

desire and understanding” (Bion, 1970, pp. 47-49), hvilket indebærer, at terapeuten 

kan løsrive sig fra sin hukommelse, udholde uvished og opleve den specifikke emo-

tionelle realitet, og det er kapaciteten for denne, som er forudsætningen for at kunne 

udøve en alpha-funktion (Bion, 1962b, p. 36). Ud fra ovenstående kunne det tænkes, 

at containment ikke blot er en passiv funktion, men at det indebærer en aktiv proces, 

idet terapeuten, ligesom moderen, må sætte sig i en indlevende tilstand, hvori projek-

tioner kan modtages og alpha-funktionen kan bearbejde dem. Bion (1970, pp. 62, 67) 

fremhæver endvidere, at det er essentielt, at terapeuten bruger sin intuition og heri-

gennem fornemmer hvilke forhold, som er centrale for klienten, hvilket er vanskeligt 

at opfange uden denne åbne holdning. For Bion (1970, p. 47f) er det dog en hindring, 
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hvis terapeuten ikke formår at overkomme frygten for egne følelser, idet det i værste 

tilfælde kan forhindre den empatiske lytning. 

 

Som det blev illustreret tidligere, så synes Casement (1987) også at mene, at empati, 

eller i hans sprog delvis identifikation, er en vigtig forudsætning for at kunne forstå 

modoverføringsfølelser (jf. 3.3.1.2.3). Denne form for empati er en afspejling af, at 

terapeuten kan tænke eller føle sig ind i en given oplevelse eller placere sig selv i 

skoene på den person, der beskrives for bedre at kunne opfatte, hvordan klienten re-

laterer sig til objekter, og hvad klienten har brug for (Casement, 1987, pp. 41f, 55). 

Dette synes at være i tråd med Sandler et al.’s (1973/1994, p. 114) betragtning af, at 

empatisk formåen kan anskues som en forudsætning for en konstruktiv brug af mod-

overføring. Ifølge Sandler et al. (1973/1994) kan empati og modoverføring betragtes 

som et tovejsforhold, som afspejler modoverføringens dobbelte aspekt, idet empati 

kan anses som et redskab til at opnå indsigt i ubevidste processer gennem modover-

føringsfølelser, men samtidig kan modoverføring hæmme den empatiske evne. 

 

I dag er begrebet empati velintegreret i det psykoterapeutiske arbejdsområde, og em-

pati er for mange blevet et arbejdsmål. På et klinisk niveau er det således alment ac-

cepteret, at terapeuten må være, eller i det mindste forsøge at være, empatisk over for 

klienten (Bolognini, 2004, p. 118f). Som det allerede er illustreret, så synes empatisk 

formåen dog ikke at være et ukomplekst fænomen, og der synes at være flere udfor-

dringer forbundet med dette. Kernberg (1988) understreger fx, at empatisk lytning er 

særligt svært over for klienter, vis kommunikation bærer præg af uoverensstemmel-

ser og afvigelser, da dette kan føre til, at terapeuten, i forsøget på at følge klienten 

empatisk, bliver forvirret eller oplever dissociation. Greenson (1960) påpeger i tråd 

med dette, at nogle klienter aktivt vil forsøge at undgå empatisk kontakt med tera-

peuten, fordi de frygter en for stor lidelse i denne kontakt. Det påpeges dog, at de 

fleste terapeuter kan tolerere ikke at være i en empatisk tilstand med klienter og end-

da over længere tid. Terapeuten må i sådanne tilfælde blot gøre sit bedste for at for-

stå, hvorfor det er sådan samtidig med, at han forbliver modtagelig og lyttende, da en 

empatisk forståelse ofte opstår efter forvirring (Bolognini, 2004, p. 128). 
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3.3.1.4 Selvrefleksion 

Som tidligere nævnt betragtes selvrefleksion og det beslægtede begreb self-

awareness, ligesom empati, ofte, og særligt inden for psykoanalytisk teori, som en 

forudsætning for en konstruktiv modoverføringsproces, ligesom de i sig selv anses 

som essentielle processer i det terapeutiske arbejde (Williams, 2003; La Torre, 

2005). Begrebet ’selvrefleksion’ indebærer, at terapeuten har evnen til at ”træde et 

skridt tilbage”, så processen, den terapeutiske interaktion, og terapeutens følelser kan 

anskues og reflekteres over på afstand, hvorefter gemte betydninger lettere kan for-

stås (La Torre, 2005). Selvrefleksion kan tjene til, at terapeuten opnår en bedre for-

ståelse af den måde, som interaktionen med klienten påvirker ham på, og hvordan 

han fx kan bruge modoverføringsfølelserne til at forstå interaktionen, og igennem 

denne forståelse fremme klientens selvbevidsthed og forandring. Ifølge La Torre 

(2005) hænger begreberne ’selvrefleksion’ og ’self-awareness’ sammen, og det at 

forstå refleksionen rolle er muligvis det første skridt hen imod en proces af self-

awareness, som for hende er en proces, der indebærer, at terapeuten bliver vidende 

om, eller opmærksom på, indre følelser og personlige iagttagelser, som forstærker 

eller hæmmer interaktionen. Det kan imidlertid være svært klart at definere og over-

sætte begrebet ’self-awareness’ til et dansk begreb, da begrebet både kan henvise til 

en mere generel selvviden med indsigt i egen indre verden og personlighed og til en 

momentan tilstand i stil med selvbevidsthed (eng. self-consciousness), hvor der kort-

varigt er opmærksomhed på egne tanker, følelser og adfærd (Williams, 2003, p. 178). 

Processen ift. selvrefleksion og self-awareness kan tage flere forskellige former 

(ibid.), hvorfor det kan antages, at det fænomen, vi har valgt at samle under begrebet 

’selvrefleksion’, kan forklares og forstås på flere måder. 

3.3.1.4.1 Indre supervision 

Der kan argumenteres for, at Casements (1987, p. 38) begreb om indre supervision 

kan ses som en måde, hvorpå terapeuten er selvrefleksiv, da dette betyder, at terapeu-

ten udvikler en egen evne til at kunne reflektere umiddelbart over det, der sker i tera-

pien, og at han derigennem kan opnå indsigt i terapiens kerne. Casement (1987) be-

skriver ift. denne udvikling, at nye terapeuter har begrænsede ressourcer, idet de pri-

mært trækker på den teori, de har lært, samt de erfaringer, de måtte have fra egente-

rapi (ibid., p. 39). Formålet med supervision er således i starten at støtte terapeuten til 
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at kunne rumme og forstå det, som klienten kommer med og herigennem give mulig-

hed for udvikling af terapeutens egne færdigheder (ibid.). Efter noget tid bliver su-

pervisoren internaliseret således, at terapeuten under terapien tænker tilbage til su-

pervisionen og prøver at bruge det, der blev sagt, hvorefter terapeuten på et tidspunkt 

kan udvikle en egen evne til spontan refleksion under en session, som fungerer side 

og side med en fleksibel brug af den internaliserede supervisor. Det er på dette tids-

punkt, at man kan tale om, at terapeuten er i gang med at opnå en egen indre supervi-

sor og egen evne til indsigt, hvor der i terapeuten eksisterer en dialog mellem den 

ydre og indre supervisor (ibid., p. 40). Dette er en lang proces, som Casement (1987, 

p. 40f, 56) mener aldrig helt bliver færdig. 

 

Ifølge Casement (1987) er indre supervision en proces, hvor terapeuten laver for-

søgsvis identifikation (jf. 3.3.1.3) med klienten, holder det op imod os selv, og over-

vejer fordele og ulemper ved forskellige interventionsmåder og deres udslag – hvad 

føler klienten, og hvordan påvirker det klienten, hvis der siges sådan og sådan? (Ca-

sement, 1987, p. 55). Dette muliggør, at terapeuten nemmere bliver i stand til at er-

kende klientens behov i stedet for fx at være et invaderende objekt, som klienten fø-

ler sig misforstået eller afvist af (ibid., p. 61). Indre supervision skal dog ikke komme 

i konflikt med den jævnt svævende opmærksomhed og de frie associationer og fanta-

sier, som terapeuten kan have om det, klienten fortæller. Det er vigtigt, at terapeuten 

abstraherer og leger med det materiale, han får, og han skal huske emner uden at tage 

det, han hører bogstaveligt (ibid., pp. 46, 48f). En af den indre supervisions opgaver 

er at finde ud af, hvilken del af klientens materiale, der afspejler klientens og tera-

piens interesser mest (ibid., p. 49). Det er derfor essentielt, at terapeuten både er nær-

værende tilstede i terapirummet for at kunne fornemme, hvad klienten oplever samti-

dig med, at han må have nok distance til at kunne tænke og handle terapeutisk, og 

denne opdeling benævner Casement (1987) det oplevende jeg og det observerende 

jeg (pp. 37-39, 42). Det oplevende jeg er selve tilstedeværelsen i det, der sker i analy-

sen, mens det observerende jeg er bevidstheden om, at man kan træde tilbage og 

iagttage/reflektere over, hvad det er, man oplever (ibid.). Det kan være en svær ba-

lancegang at lære, og i mestringen af denne proces er den indre supervisor et nyttigt 

redskab (ibid., pp. 37f, 62). Gennem den indre supervisor må terapeuten løbende i 

terapien være i stand til både at mærke efter i sig selv og reflektere over, hvad der 

kommer fra klienten, og hvad der er en afspejling af terapeutens egne problematik-
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ker, og altså hvordan klient og terapeut indbyrdes påvirker hinanden samt denne på-

virknings betydning (ibid., pp. 65-76). 

3.3.2 Selvafsløring 

I litteraturen omtales selvafsløring også som ’terapeutens åbenhed’, ’terapeutens 

transparens’ eller med det engelske begreb ’self-disclosure’ eller ’self-revelation’ 

(Bloomgarden & Mennuti, 2009; Farber, 2006; Haugaard, 2009; Jourard, 1971; 

Rasmussen, 2010), og disse begreber henviser til at bruge sig selv på en åben måde i 

terapi. Som det er blevet tydeligt i tidligere afsnit, synes den relationelle psykoanaly-

se at have revideret opfattelsen af den terapeutiske relation, terapeutens funktion 

samt overførings- og modoverføringsbegrebet (jf. 3.2.1; 3.3.1). Denne ændring me-

nes at have medført en åbning ift. terapeutens selvafsløring, og da hensigten med 

dette afsnit er at belyse, hvordan terapeuten kan bruge sig selv på en åben måde i 

terapi, ved fx at vise indre processer, såsom emotioner, tanker og reaktioner, eller 

ved at italesætte modoverføringsfølelser og/eller personlige informationer, vil vi i det 

følgende forholde os til brugen af selvafsløring knyttet til de tidligere fremførte tera-

peutiske idealer gennem tiden (jf. 3.2.1). 

3.3.2.1 Traditionel forståelse af selvafsløring  

Tidligere blev det beskrevet, at terapeuten if. Freud (1941) skulle indtage en neutral 

og abstinent terapeutisk holdning, hvor følelsesmæssige reaktioner og private forhold 

blev tilbageholdt (jf. 3.2.1). I den klassiske psykoanalyse var det modsætningen til at 

afsløre noget om sig selv, der var det terapeutiske ideal. ”Lægen skal være uigennem-

sigtig for de analyserede og som et spejl ikke vise andet, end hvad der vises ham” 

(Freud, 1912/1992, p. 119). Denne ’nondisclosure’, forstået som ikke at afsløre noget 

om sig selv, giver klienten mulighed for at åbne sig op og associere frit over, hvad 

der kommer til bevidstheden. Dette intensiverer klientens overføring og fremmer 

derved terapeutisk udvikling. Freud (1912/1992, p. 118f) mener, at jo mere terapeu-

ten afslører om sig selv, desto mindre vil klienten afsløre, da selvafsløring vil have 

faren at forurene overføringen og forstyrre realiteten ved at ødelægge klientens fanta-

sier og dermed skade den analytiske proces og den terapeutiske relation. Selvafslø-

ring bliver derfor, inden for traditionelle psykoanalytiske kredse, betragtet som et 

tabu eller en fejl i terapien, og hvis den opstår, så er den udtryk for terapeutens mod-
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overføringsfølelser, og altså egne behov og uløste konflikter (jf. 3.3.1.2; Farber, 

2006, p. 114; Forrest, 2010, p. 22). 

3.3.2.2. Udvikling af forståelsen af selvafsløring 

Der synes siden Freud at være sket en ændring imod, at selvafsløring har fået en stør-

re betydning inden for psykoanalytiske og psykodynamiske kredse (jf. 3.2.1; Farber, 

2006, p. 106). I denne nye forståelse af relationen anses den abstinente og anonyme 

holdning ikke længere som brugbar. Tværtimod bør terapeuten nu være aktiv, enga-

geret, empatisk og genuin i sine tilkendegivelser knyttet til processen og indholdet af 

terapien - åbenhed og afsløring anses derfor som uundværlige aspekter (ibid.). 

 

Som tidligere skitseret kunne en sådan åbning allerede ses hos teoretikerne Winnicott 

og Ferenczi (jf. 3.2.1). Winnicott (1949) er modsat Freud (1912/1992) mere åben 

overfor at vise omsorg og empati over for sine klienter samtidig med, at han faktisk 

mener, at selvafsløring ift. meget forstyrrede klienter er brugbart, men at der ved 

mindre forstyrrede ikke bør afsløres. Winnicott (1949) kan dog i nogle tilfælde, hvis 

tidspunktet er til det, udtrykke modoverføringsfølelser over for klienten ved fx at 

fortælle klienten, at han tidligere har følt sig afvist men ikke kunne udtrykke det den-

gang pga., at klienten var for sårbar (Winnicott, 1949, p. 70). Lignende fjerner Fe-

renczi (1919/2002; 1926/1969, p. 200) sig fra den abstinente og neutrale terapeutiske 

holdning og mener, at empati er en vigtig del i analysen samtidig med, at han er af 

den overbevisning, at modoverføringsfølelser bør italesættes, da dette vil være en 

naturlig del af analysen. Ferenczi (1919/2002) pointerer desuden, at hans skift i syn 

er knyttet til, at hans klienter netop er nogen, der behøver en involverende kontakt, 

da disse ikke udelukkende hører ind under den neurotiske gruppe, som Freud arbej-

der med. Åbningen ift. synet på selvafsløring synes således også at være knyttet til, at 

forskellige kliniske psykologer fik erfaringer med klienttyper, der adskilte sig fra 

dem, som Freud i hans teoretiske værker primært fokuserer på. Det må dog fremhæ-

ves, at han under særlige omstændigheder også brugte råd og vejledning (fx ved de 

selvmordstruede), og dermed forlod den afventende og spejlende holdning (Gam-

melgaard, 1997). Senere forfattere, der har analyseret Freuds værker, understreger 

nemlig, at han faktisk bruger sig selv mere, end han teoretisk giver udtryk for, og fx 

er involverende og empatisk, eller bruger modoverføringsafsløring, og er afslørende 
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omkring drømme, personlige oplevelser og tidlige barndomsminder (Farber, 2006, p. 

116; Goldstein, 1994, p. 417; Lynn & Vaillant, 1998, p. 165f). 

 

Ronald Fairbairn (1989-1964) har den holdning, at afgørelsen, om hvorvidt man bør 

afsløre eller ej, må gøres på individuel basis. Han kan eksempelvis finde på at afsløre 

over for en klient, vis problematik er at blive afvist af moderen og derfor kan føle sig 

afvist af terapeuten, der ikke viser noget af sig selv. Derimod ville han holde åbenhe-

den tilbage ved klienter, som patologisk søger efter tilfredsstillelse, da afsløring i 

dette tilfælde kan skabe mere skade end godt (Fairbairn, 1946). Harry Sullivan 

(1892-1949) mener ligeledes, at terapeuten, for at kunne være en ligeværdig del af 

relationen, ikke kan undgå at selvafsløre og derfor bør fremstå med en oprigtighed og 

ligefremhed og må anerkende egne fejl, følelsestilstande eller forsømmelser grundet i 

egne problematikker (Sullivan, 1953). Dette syn inspirerede terapeuter efterfølgende 

til at sætte pris på ligeværdighed i relationen og bl.a. bruge modoverføringsafsløring, 

når de opstår igennem terapiprocessen (Farber, 2006, p. 125). 

 

Selvom der således begyndte at ske en åbning ift. terapeutens involvering og brug af 

sig selv i psykoanalytiske kredse, var det den humanistiske tradition, der for alvor 

satte fokus på terapeutens bidrag til relationen og hans brug af sig selv (jf. 3.2.1). Her 

er det bl.a. Sidney Jourard (1926-1974) og Rogers (1961/1995, p. 88), der introduce-

rede, at terapeutens transparens og ægthed er essentielle faktorer i en produktiv og 

effektiv terapeutisk relation. Jourard (1971) er endvidere den første, der indfører sel-

ve begrebet 'selvafsløring', som han definerer som "the act oft making yourself mani-

fest, showing yourself so others can perceive you" (Jourard, 1971, p. 19). Det huma-

nistiske perspektiv synes at stå i kontrast til den tidligere beskrevne traditionelle psy-

koanalytiske holdning omkring terapeutisk non-disclosure, da der her argumenteres 

for, at det kun er igennem terapeutisk transparens og ægthed, at forandring hos klien-

ten kan opnås, da dette netop muliggør et mellemmenneskeligt møde, hvor terapeu-

ten ikke fungerer som en intelligent manipulator men som sit ægte selv (Rogers, 

1961/1995, p. 88). 
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3.3.2.3 Forståelsen af selvafsløring idag  

I tråd med denne udvikling, der satte fokus på terapeutens bidrag i relationen og tera-

peutens transparens, fremhæver nyere psykoanalytiske terapeuter, såsom Nancy 

McWilliams (2004, p. 46), at det er vigtigt, at man er sig selv og ikke adskiller sin 

egen personlighed fra rollen som terapeut, da klienter kan se forskel mellem ærlige 

og manipulerende fejl. I overensstemmelse med et mere klassisk frem for humani-

stisk syn, pointerer hun også, at dét, at være sig selv, ikke betyder at fremvise person-

lige informationer eller give personlige råd (ibid., p. 53). Dette er i overensstemmelse 

med det syn, som Jørgensen (2000, p. 187) anlægger på den interpersonelle analyti-

ske terapeut, som han beskriver som én, der er synlig som subjekt, emotionelt tilstede 

og tilgængelig for klienten, men samtidig tilstræber neutralitet og personlig anonymi-

tet, dog ikke helt på samme måde som den traditionelt orienterede analytiske tera-

peut. Lignende fremhæver Casement (1987), at terapeuter ofte viser mere af sig selv, 

end de er klar over, og fx ubevidst kommunikerer til klienten gennem ansigtsudtryk, 

eller afslører sit humør igennem måden de sidder på eller stiller spørgsmål på. Tera-

peuten kan således ikke forblive som en lukket bog for klienten. Casement (1987, p. 

63f) fremhæver dog samtidig, at terapeuten ikke taler åbent om sig selv og er forsig-

tig, når det drejer sig om personlige spørgsmål. 

 

Nyere psykoanalytiske teoretiker synes altså at forstå terapeutens rolle i relationen til 

klienten ud fra den tankegang, at det ikke er muligt at forholde sig objektivt observe-

rende ift. klienten og hans problematikker, men at terapeuten altid, om han vælger en 

neutral stil eller en involverende stil, vil påvirke relationen til klienten og dermed 

også behandlingsforløbet. Bloomgaarden og Mennuti (2009, p. 5) argumenterer lige-

ledes for, at det i en autentisk relation ikke kan undgås, at nogle af terapeutens reelle 

tanker, følelser, værdier og identitet kan komme til udtryk, og dette synes at være i 

overensstemmelse med de lige fremførte teoretikere. I nyere tid prøves denne viden 

at bruges aktivt i behandlingen frem for at blive forsøgt undgået, som i det traditio-

nelle syn, og terapeuten har derfor fokus på at tænke sig selv ind i konflikter og mod-

stand, da disse ikke længere alene kan tillægges klientens forhistorie og projektioner 

(jf. 3.3.1.2). Det synes imidlertid svært at høre, hvor aktivt selvafsløring bruges hos 

de nyere analytiske terapeuter, da teoretikerenes ovenstående udsagn i højere grad 

synes at være en bred og abstrakt beskrivelse af, at terapeuten bør vise sig som sub-
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jekt og ikke som privatperson. Forrest (2010, p. 22) skriver i denne forbindelse, at de 

moderne analytiskorienterede terapeuter kan anses som nogle, der bruger selvafslø-

ring aktivt, og altså som redskab til at kunne gøre ubevidste konflikter, affekter og 

oplevelser bevidste; til at kunne hjælpe klienten med at udvikle en realitetsnær for-

nemmelse af sig selv; samt som redskab, der generelt gavner udviklingen og velvæ-

ren af klienten. Jørgensen (2000, p. 187) tilføjer, at den interpersonelle analytiske 

terapeut kommunikerer sine egne oplevelser af klienten, ligesom han er parat til at se 

på, hvorledes han har bidraget til eventuelle konflikter i den terapeutiske relation, 

eller til klientens oplevelse af at være blevet svigtet, ikke hørt mm.. At kommunikere 

sine egne oplevelser af klienten synes dog, indenfor det psykoanalytiske perspektiv, 

ikke at være ensbetydende med, at selvafsløre frit omkring egne følelser og oplevel-

ser, som der på forskellig vis argumenteres for indenfor andre tilgange (jf. 3.3.2.3). 

Det synes dog også her stadig svært at høre, hvad forfatterne mener, når de skriver, at 

terapeuten må kommunikere sine egne oplevelser af klienten, og at terapeuten bør 

bruge selvafsløring aktivt og som redskab i terapi, og altså hvilken former for selvaf-

sløring, der er tale om. 

3.3.2.3.1 Forskellige former for selvafsløring 

Ud fra ovenstående moderne analytiske holdninger til terapeutens brug af sig selv i 

terapi, synes det at kunne antages, at selvafsløring kan opdeles imellem den intentio-

nelle verbale afsløring samt den i højere grad ikke-intentionelle måde at afsløre på 

ved fx at vise følelser eller sin egen personlighed i terapi. Denne opdeling synes i 

overensstemmelse med flere artikler, som netop opdeler selvafsløring i verbal og 

nonverbal adfærd, der er tilsigtet og utilsigtet (Farber, 2006). Selvafsløring kan altså 

være alt fra køn, etnicitet og tøjstil til kropssprog, ansigtsudtryk eller fortællinger 

omkring sig selv og umiddelbare følelser i her-og-nu relationen, og pointen er, at 

man ikke kan ikke-afsløre eller ikke-kommunikere (Haugaard, 2009; Peterson, 2002, 

if. Forrest, 2010, p. 11). Samtidig synes der, i de ovenstående beskrivelser, at blive 

antydet, at der også findes forskelle i måden at afsløre verbalt på. Forskningen viser i 

denne forbindelse, at der findes forskellige former for afsløring. 

 

Sarah Knox og Clara Hill (2003) skelner mellem: 1) faktuel information (jeg er ansat 

på universitet); 2) emotionel information (jeg selv har været bange i lignende situati-

oner); 3) indsigt (da en kollega gjorde sådan mod mig, gik det på et tidspunkt op for 
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mig, at min reaktion skyldtes, at jeg blev mobbet i skolen); 4) strategi (da jeg befandt 

mig under lignende omstændigheder, hjalp det at…); 5) støtte (jeg forstår din æng-

stelse, jeg bliver selv bange når…); 6) udfordring (jeg har selv også et problembarn, 

men har tænkt en del over min egen andel i hendes problemer); 7) umiddelbare følel-

ser ift. klientrelationen. Knox og Hill (2003) synes altså at skelne mellem to former 

for afsløring, nemlig 1) afsløring af informationer knyttet til det private liv uden for 

den terapeutiske relation og 2) afsløring af egne følelser og oplevelser knyttet til her-

og-nu-relationen, og denne opdeling synes at stemme godt overens med de moderne 

terapeutiske holdning til afsløring, som netop forholder sig mere åbent til sidstnævn-

te men er skeptisk overfor førstnævnte (jf. 3.3.2.4). 

 

Der synes desuden at kunne skelnes mellem forskellige former for modoverførings-

afsløring og altså mellem, at terapeuten bruger sin modoverføringsfølelse til at tolke 

på klienten, hvorigennem denne følelse muligvis bliver tydeligt, og at terapeuten 

italesætter modoverføringsfølelsen mere direkte ved at fortælle klienten, hvilken fø-

lelse, der bliver vækket i ham i her-og-nu relationen til klienten. Dette kommer bl.a. 

til udtryk hos Casement (1987, p. 133f), der gør det tydeligt, at han klart er fortaler 

for førstnævnte, da han mener, at den mere direkte afsløring af terapeutens følelse 

hurtigere kan resultere i, at klienten føler sig misforstået. Et eksempel på dette kunne 

være, at klienten siger, at han er bange for, at terapeuten opgiver håbet for ham, hvor 

terapeuten responderer ved at afsløre, at hvis han gjorde dette, ville han ikke være 

her, hvormed klienten kan komme til at føle, at terapeuten ikke kan rumme hans de-

speration (ibid.). Terapeuten bør derfor helst bruge sin modoverføringsfølelse til at 

tolke på, hvad klienten føler ved fx at sige: ”jeg tror, at du fortæller mig, at du er 

bange for, at jeg ikke kunne bære at være i kontakt med din desperation” (Casement, 

1987, p. 134). Lignende synes McWilliams (2004) at skelne mellem disse to former, 

dog synes hun, på trods af at mene, at informationer fra det private liv bør tilbage-

holdes, at forholde sig mere åbent til førstnævnte. Hun nævner fx, at terapeuter må 

afsløre omkring egne følelser i her-og-nu situationen ved fx at sige ”Im noticing that 

I´m feeling a deep sadness as you talk. Are you in touch with any feeling like that?” 

(McWilliams, 2004, p. 186). Forskningen viser imidlertid ift. afsløringen af personli-

ge informationer, at det mest passende emne at afsløre omkring er terapeutens faglige 

baggrund, og det mindst passende er terapeutens seksuelle præferencer (Edwards & 

Murdock, 1994). 
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3.3.2.3.2 Fordele og ulemper ved selvafsløring 

Selvom brugen af selvafsløring altså er omdiskuteret, så viser forskningen faktisk, at 

de fleste terapeuter afslører (90%), og at selvafsløring ikke viser sig til at have en 

negativ effekt på, hvordan klienten betragter terapeuten (Henretty & Levitt, 2010 p. 

68). Kliniske erfaringer tyder desuden på, at mennesker i almindelighed åbner sig 

mere over for personer, der selv åbner sig for dem samtidig med, at det praktisk talt 

ikke er muligt helt at tilbageholde personlige reaktioner (Haugaard, 2009, p.17). Ro-

wan og Jacobs (2002, p. 65) pointerer i denne sammenhæng, at nyere teorier anser 

selvafsløring som at bevirke, at både terapeut og klient får mere personlig informati-

on om hinanden, og at dette skaber større samhørighed og grobund for en frugtbar 

relation. Bridges (2010, if. Forrest, 2010, p. 11) uddyber dette med, at intentionelt 

afsløring er et værdifuld redskab i den terapeutiske relation, som faciliterer udforsk-

ningen, introducerer nye perspektiver af selvet i relationen samtidig med, at det over-

for klienten udtrykker en mulighed for at skabe en ny og helende objektrelation. 

 

Knox og Hill (2003) skriver i denne forbindelse, at selvafsløring kan anses som hen-

sigtsmæssigt, når det bruges som middel til 1) at validere virkeligheden og normali-

sere klientens problemer; 2) at fungere som forbillede; 3) til styrkelsen af alliancen 

eller som forslag til alternative måder at tænke og handle på; 4) til at skabe en ægte 

relation, hvor terapeuten afmystificeres, og klienten ser ham som medmenneske; 5) 

for at reparere brud i alliancen og korrigere misforståelser. Selvafsløring skal if. 

Knox og Hill (2003) derimod undgås, hvis det har oprindelse i terapeutens behov; 

fjerner fokus fra klienten; forstyrrer flowet; skræmmer, forvirrer, overstimulerer eller 

bebyrder klienten med problemer; gør grænserne uklare; eller ødelægger overførin-

gen. Desuden kan selvafsløring anses som ulempe, ved at den forstyrrer klientens 

fantasier om terapeuten, da klienten mister troen til, at terapeuten kan hjælpe pga. 

hans svagheder, og fordi han har brug for at se ham som alvidende (ibid.). 

 

Flere forskere og teoretikere pointerer desuden, at valget, om man bør afsløre eller ej, 

er afhængig af klienttypen og hans problematik, og at afsløring fx bør mindskes hos 

klienter med personlighedsforstyrrelse (Henretty & Levitt, 2010; Mathews, 1989) 

eller svage egogrænser (Simone et al., 1998). Dette stemmer godt overens med hold-

ningerne fremført gennem Ferenczi, Winnicott og Fairbrain (jf. 3.3.2.2), og Knox og 
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Hill (2003) fremhæver i denne forbindelse ligeledes, at åbenhed kan være vigtigere i 

nogle terapeut-klient forhold end andre. De formoder, at psykologisksindede klienter 

ville foretrække selvafsløring af indsigter, hvorimod usikre klienter ville foretrække 

støttende afsløringer. Klienter, der har svært at knytte sig til mennesker, vil også ha-

ve gavn af selvafsløring, da afsløringen ville kunne fungere som rollemodel ved at 

terapeuten er en reel person, der åbner sig. Forskningen viser dog også, at der ikke er 

forbindelse mellem hyppighed og udfald, men at effekten af selvafsløring netop er så 

god, fordi den ikke sker så hyppigt (Knox & Hill, 2003). De understreger her, at en 

for hyppig anvendelse kan medføre ulemper såsom at reducere effekten, medføre at 

terapiens grænser opleves som utrygge samtidig med, at det kan fjerne fokus fra kli-

enten (ibid.). 

3.3.2.3.3 Udfordringer ved selvafsløring 

Udover at vurdere om selvafsløring er hensigtsmæssig, for en given klient i en given 

situation, må terapeuter være påpasselige med, hvor meget de har lyst at fortælle 

(Knox & Hill, 2003). Dette synes at være i overensstemmelse med Farber (2006, p. 

200f), som fremhæver, at kliniske psykologer altid må være opmærksom på i hvilken 

emotionel tilstand, de vælger at afsløre samtidig med, at de må være opmærksom på, 

hvordan det, de vælger at afsløre, modtages, og hvem de sidder overfor. I forbindelse 

med dette fremfører Knox og Hill (2003), at det virker mere autentisk at sige, at no-

get bliver for privat, end hvis man prøver at undlade at svare. Terapeuter bør desuden 

passe på med at referere til noget, der ikke er løst. Det er vigtigt, at terapeuten har et 

afklaret forhold til det, der refereres til, for at klienten kan hjælpes samtidig med, at 

intimiteten bør være passende (ibid.). Her må det nævnes, at en negativ reaktion ikke 

behøver at være ensbetydende med et brud i alliancen, da denne kan oprettes i tera-

pien, hvis terapeuten er opmærksom på klientens reaktion. Desuden kan man kombi-

nere selvafsløring med at rette fokus på, hvorfor klienten spørger og altså en ud-

forskning af klientens tanke og følelsesverden. Flere teoretikere og forskere er altså 

enige i, at selvafsløring kan blive til et vendepunkt i terapien, hvis det tackles på rette 

vis. En malplaceret tilkendegivelse kan dog også være yderst provokerende og kan 

komme til udtryk på bekostning af arbejdsalliancen (ibid.). Terapeuten bør derfor 

med en faglig kvalificeret og ansvarlig måde bruge sin person i relationen. Her kræ-

ves en stor selvindsigt samt en sans for samspil og dynamik bl.a. ift. indhold, timing 

og relevans af afsløring, hvor der også bør inddrages overvejelser om fordele og 
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ulemper (ibid.). Denne selvindsigt og kontrol, til at kunne scanne og filtrere egne 

behov og følelser fra, synes at kunne opnås via egenterapi og supervision. Der kan 

desuden opstå situationer, hvor der en grænse for, hvor meget terapeuten kan rumme, 

og dette kan gå ud over, at terapeuten ikke kan se klart og kan opretholde den nød-

vendige sondring og nuanceret refleksion mellem egne og andres behov, hvilket kan 

føre til, at terapeuten får svært ved at reflekteret og være påpasselig ift. sin afsløring 

(Aarkrog, 1999, p. 443; Egelund & Isager, 1999, p. 466 ). 

 

En anden form for udfordring kan anses at være, at der, som illustreret tidligere, fin-

des en bred vifte af holdninger ift. brugen af selvafsløring samtidig med, at der gene-

relt synes at være en forskel imellem, hvad der teoretiseres, og hvordan praksis ser 

ud. Henretty og Levitt (2010) pointerer i denne sammenhæng, at kløften i praksis er 

mindre end den, der teoretiseres, også selvom den analytiske terapeut synes at afsløre 

mindre end mere interpersonel inspireret terapeut. Endvidere må det fremhæves, at 

forskningsresultater kan være svære at sammenligne, da selvafsløring selv inden for 

forskningsverdenen konceptualiseres på forskellige måder (Henretty & Levitt, 2010). 

Forskningen har desuden taget udgangspunkt i forskelligt metodologi, og meget har 

ikke undersøgt de naturalistiske rammer og dermed ikke helt haft fokus på, hvad der 

rent faktisk sker i terapirummet, og fx hvilke reaktioner selvafsløring fremprovokerer 

(ibid., p.70; Knox, Hess, Petersen & Hill, 1997, p. 274). Desuden kan det antages, at 

de blandede holdninger og fund, samt manglende guidelines og træning ift. selvafslø-

ring, afholder terapeuter fra at bruge sig selv på denne måde (Henretty & Levitt, 

2010, p. 64). Som Knox og Hill (2003) skriver er det nemlig essentiel at overholde 

nogen retningslinjer samt at føle sig sikker i måden at bruge selvafsløring på, før den 

bør bruges hensigtsmæssigt og på en kontrolleret måde. Bloomgaarden og Menutti 

(2009, p. 5) argumenterer endvidere for, at tabuet kan hænge sammen med, at selvaf-

sløring er blevet stigmatiseret som at være uprofessionel i freudiansk stil. Der synes 

dog at være en tendens imod, at terapeuter i dag ikke kan undgå at skulle forholde sig 

til fænomenet selvafsløring, især ikke hvis forskning og praksis tyder på, at det kan 

være en virkningsfuld faktorer i terapien, samtidig med at der altid kan opstå situati-

oner i en terapi, som gør, at man ikke kan gå udenom (ibid.). 
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3.4 Hvordan forholder mentaliseringsbaseret teori 

sig til terapeutens funktion 

Den mentaliseringsbaserede terapi (MBT), som den er udviklet af Fonagy og med-

arbejdere i 2002, bygger på flere forskellige teorier (Karterud & Bateman, 2011, p. 

16). MBT er bl.a. inspireret af den dynamiske litteratur i form af psykoanalysen og 

objektrelationsteori, samtidig med at den bygger på udviklingspsykologisk forskning 

(Allen et al., 2010, pp. 31-44; Hougaard, 2009, pp. 554, 571). Den adskiller sig fra de 

tidligere dynamiske terapier, idet den også bygger på tilknytningsteori, narrativ teori, 

kognitiv terapi og klientcentreret terapi (ibid.). MBT synes at være en ”blandingste-

rapi”, og det fremtrædende ved den er, at der ikke er tale om en helt ny terapi, da 

mange af teknikkerne er genbrug af teknikker fra andre retninger, såsom empati, støt-

te, undersøgelse og udfordring, hvorfor MBT på en måde mere afspejler et terapeu-

tisk fokus if. Bateman og Fonagy (2007, p. 201f). MBT står dog som en terapiretning 

i sig selv, og den adskiller sig også fra andre dynamiske terapier, idet der netop er 

lånt teknikker fra forskellige paradigmer, hvilket betyder, at en teknik som den klas-

siske overføringstolkning er nedprioriteret, mens andre teknikker, som en eksplicit 

støtte og fokus på klientens aktuelle sindstilstand, er forstærket (ibid.). MBT’s større 

fokus på direkte støtte, kontraktstruktur, terapeutens gennemsigtighed og nedtoning 

af tolkninger er det, der særligt adskiller den fra den bredere psykoanalytiske refe-

renceramme (ibid., p. 212). Ligesom inden for kognitive terapier fraråder MBT, at 

terapeuten har for meget fokus på ubevidste faktorer, selvom terapeuten gerne må 

have fokus på og bruge hans opfattelse af klienterne (ibid., p. 211f). De afviger også 

fra den kognitive terapi, idet fokus ikke er på selve adfærden, ligesom der ikke be-

nyttes problemløsningsadfærd eller eksplicit hjemmearbejde (ibid.). 

 

Allen et al. (2009, p. 400f) beskriver, at formålet med udviklingen af MBT er at ska-

be en terapi tilpasset klienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Denne grup-

pe menes ikke at have gavn af traditionelle terapiformer som psykoanalytisk terapi 

eller kognitiv terapi, da disse klienter, grundet deres mangelfulde tilknytningsrelatio-

ner og deraf nedsatte mentaliseringskapacitet, ikke har behov for at blive fortalt, 

hvad de føler, hvad de bør føle, hvordan de bør handle eller hvorfor, hvilket også er 

grunden til, at hverken for mange tolkninger eller eksplicit hjemmearbejde er hen-
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sigtsmæssigt (ibid.). Denne type klienter får let aktiveret deres tilknytningssystem i 

psykoterapeutisk behandling, og en for voldsom aktivering af dette kan hæmme men-

taliseringsevnen, som er den klienten må forbedre for at kunne fungere mere hen-

sigtsmæssigt i sociale relationer (ibid.). Derfor er fokus i MBT på at udvikle en tera-

peutisk proces, hvor klientens indre verden er i centrum, og hvor terapeuten hele ti-

den stimulerer klientens tilknytning men samtidig er varsom med dette og hjælper 

klienten med at opretholde sin mentalisering (ibid.). Fonagy og medarbejdere (2009) 

har desuden i deres udformning af MBT udviklet mentaliseringsbegrebet, som er det 

begreb, som terapien bygger på. Det vil i næstfølgende afsnit blive tydeligt, at begre-

bet blev udviklet, fordi tidligere begreber ikke var præcise nok til at beskrive det fæ-

nomen, som de anser som værende så vigtigt i interaktionen mellem mennesker (Al-

len et al, 2009, p. 41). På trods af, at metoden oprindeligt blev udviklet til behandling 

af særligt borderline personlighedsforstyrrelser, så menes de fleste psykiske vanske-

ligheder at kunne forklares ud fra reduktion i mentaliseringsevnen, hvorfor det nu er 

en behandlingsmetode, der bruges, og vurderes effektiv overfor en langt bredere kli-

entgruppe, som fx depressioner, angsttilfælde, PTSD tilfælde, spiseforstyrrelser og 

rusmiddelrelaterede lidelser (Karterud & Bateman, 2011, pp. 31, 33). 

 

MBT bygger på psykoanalytisk litteratur, hvilket kan ses på den vægt, der lægges på 

den dynamiske relation, men der kan også argumenteres for, at MBT indeholder 

elementer fra mere kognitive-behavioristiske tilgange (Karterud & Bateman, 2011, p. 

31, 33; Hougaard, 2009, p. 627). Indenfor MBT er synet på den terapeutiske relation 

således farvet af flere store traditioner. Inspirationen fra det psykoanalytiske perspek-

tiv kommer til udtryk ved, at relationen anses som værende af stor betydning for kli-

entens forandring, selvom det interpersonelle her-og-nu samspil faktisk ses som væ-

rende af endnu større betydning, idet denne ses som det vigtigste redskab i terapien, 

og ikke som et redskab, hvorigennem indsigt opnås (Karterud & Bateman, 2011, p. 

31; Bateman & Fonagy, 2007, p. 134f). Processen er altså vigtigere end indholdet, og 

det vigtigste formål er derfor at forbedre klientens mentaliseringsevne (Karterud & 

Bateman, 2011, p. 47). Inspirationen fra den kognitive tradition synes i højere grad at 

være de mere støttende terapeutiske elementer, som ikke i så høj grad findes i den 

analytiske tilgang (Bateman & Fonagy, 2007, p. 27; Hougaard, 2009, p. 627). De 

kognitive og behavioristiske teorier er kendetegnet ved, at terapeuten ofte er mere 

aktiv i sin rolle og eksplicit fremviser viden og mening, når de kommunikerer fx 
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igennem psykoedukation (Gelso & Hayes, 1998, p. 18f). Desuden er fokus inden for 

disse tilgange på forandring gennem indlæring og modelindlæring frem for opnåel-

sen af indsigt, hvilket synes at være sammenligneligt med fokus i MBT, hvor klien-

ten lærer og forandres i her-og-nu relationen, hvori terapeuten fungerer som en rol-

lemodel (ibid.; Bateman & Fonagy, 2007, p. 140f). I denne funktion synes der dog, 

modsat i den kognitive, også at være fokus på, at terapeuten indtager en form for 

forældrerolle og tilbyder sig selv som en mulig tilknytningsperson, hvorfor denne 

menes at afspejle en anderledes og muligvis dybere funktion (Karterrud & Bateman, 

2011, pp. 46, 79). 

 

I MBT anses den terapeutiske alliance som central for behandlingens udbytte (Allen 

et al., 2010, p. 25). Ud fra ovenstående forståelse af relationen og målet med terapi, 

så kan det tænkes, at opbygningen af denne hviler på, at terapeuten spiller en aktiv 

rolle ift. forklaring til og afstemning med klienten, idet terapeuten, if. Bateman og 

Fonagy (2007, p. 27), eksplicit må forklare behandlingen og mål med denne og ind-

tage en form for pædagogisk rolle. Denne form for opbygning af alliance synes at 

være sammenlignelig med det, som Bordin (1979) forklarer som en eksplicit opbyg-

ning i form af fx eksplicitte målafstemninger, og som, if. ham, oftest ses i adfærdste-

rapeutisk inspirerede tilgange (jf. 3.2.2). Bateman og Fonagy (2007, pp. 75, 81) me-

ner i tråd med dette, at det er vigtigt, at terapeuten sikrer sig, at klienten er klar over 

målene med terapi, sådan så klienten forstår behandlingsfokusset, og så der ikke er 

noget mystisk over terapiprocessen, og i forlængelse hermed må terapeuten også 

foretage en tydelig psykoedukation, hvor han, i sin forklaring, tager mål af og højde 

for klientens eksisterende viden. Ift. allianceopbygningen er det desuden relevant, at 

terapeuten sikrer sig, at hans holdning er afstemt med, hvad klienten har brug for, og 

altså at han kan være hensynsfuld, sensitiv og undertiden beroligende (ibid., p. 79). 

Inden for MBT anses mere støttende handlinger, som fx en telefonopringning, også 

som nødvendige til tider, da de, for nogle klienter, kan være med til at udvikle allian-

cen og klientens mentaliseringsevne, idet sådanne handlinger kan udtrykke forståelse 

fra terapeutens side. Det påpeges dog, at sådanne handlinger nøje må overvejes ift., 

hvordan de vil kunne gavne klienten, og at de også må foretages inden for rammerne 

af terapien (ibid., p. 140). Som i afsnit 3.3 vil vi nu belyse, hvordan terapeuten if. det 

mentaliseringsbaserede perspektiv kan bruge sig selv via indre processer (jf. 3.4.1) 

og selvafsløring (jf. 3.4.2) til at opnå de fremførte mål og skabe forandring i klienten. 
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3.4.1 Indre processer 

Som det blev fremhævet i ovenstående, så er det vigtigste mål indenfor MBT at for-

bedre klientens mentaliseringsevne (jf. 3.4). MBT-paradigmet er karakteriseret ved, 

at der arbejdes ud fra paraplybegrebet mentalisering, som rummer flere forskellige 

kendte begreber. På baggrund af at mentalisering er det mest centrale begreb inden 

for MBT, så vil afsnittet starte ud med en redegørelse for dette, hvorefter andre rele-

vante begreber, i form af empati (jf. 3.4.1.1.1) og selvrefleksion (jf. 3.4.1.1.2), vil 

blive belyst igennem deres tilknytning til mentaliseringsbegrebet. Herudover vil for-

ståelsen af modoverføring blive belyst som selvstændigt begreb (jf. 3.4.1.2). 

3.4.1.1 Mentalisering 

Mentalisering er skabt for at indfange lidt mere af helheden af menneskers komplek-

se samspil, heri både hvordan vi forstår og misforstår hinanden (Skårderud & Karter-

ud, 2007, p. 13). Det er et dynamisk og relativt bredt begreb, der er afgrænset ift., 

men samtidig kan kædes sammen med, begreber som empati, psykologisk indstilling, 

mindfulness og rationalitet, ligesom det rummer en lang række begreber som fx selv-

bevidsthed, introspektion, opmærksomhed, perception, beskrivelse, fortolkning, fore-

stillinger og refleksion (Allen et al., 2009, pp. 21, 26-32). Ifølge Fonagy og medar-

bejdere (2009, p. 42) så er begreber som empati, psykologisk indstilling mm. ud-

mærkede begreber, hvis de bruges i den rette kontekst, men de mener, at mentalise-

ring udtrykker et nyt og unikt begrebsfænomen, som har manglet i den psykoterapeu-

tiske behandlingsforståelse. 

 

Mentalisering er beskrevet som ’at have sindet på sinde’, hvori der menes, at man 

både er bevidst om sig selv og andre som nogle, der har mentale hensigter, og det 

indbefatter, at man er i stand til implicit og eksplicit, igennem sin forestillingsevne, 

at fortolke og opfatte adfærd som værende forbundet med mentale tilstande som fx 

behov, ønsker, følelser og tanker (Skårderud & Karterud, 2007, pp. 15f, 33; Allen et 

al., 2010, pp. 21, 45). Mentaliseringsevnen beskrives som en overvejende førbevidst 

og imaginativ mental aktivitet, idet vi netop er nødt til at forestille os, hvad andre 

måtte tænke eller føle, hvilket kræver, at man kan opfatte sig selv og andre som væ-

rende i besiddelse af en indre verden (Skårderud & Karterud, 2007, p. 33f). Ifølge 

Fonagy og medarbejdere (2009, p. 22) er dét at mentalisere imidlertid en mental akti-
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vitet, idet det er noget vi enten gør, eller ikke gør så godt, som det kunne ønskes, og 

at mentalisere er derfor en måde at handle på, som ofte også foregår interaktivt. In-

denfor MBT anses det som centralt at arbejde med klienters evne til mentalisering, 

da denne er nødvendig for at forstå andre mennesker og regulere egne effekter gen-

nem affektregulering, som er evnen til at regulere følelser, så man hverken går helt til 

bunds ved modstand eller bliver manisk opstemt ved begejstring (ibid.). Dette be-

greb, som er udviklet af Gergely og Watson (2006), er således et centralt element i 

MBT, og i den terapeutiske situation henviser det til, at terapeuten, via sin egen regu-

lering, skal hjælpe klienten med at blive bedre til at regulere egne følelser. Mentalise-

ringsevnen udvikles igennem barnets tidligste sociale relationer og opnås ved at bar-

net føler sig forstået, hvorved det bliver i stand til at finde et verbalt udtryk for sit 

indre, og i denne forståelse skal blot nævnes, at der trækkes på flere udviklingsteorier 

som fx tilknytningsteori og objektrelationsteori (Karterud og Bateman, 2011, p. 79; 

Fonagy, Gergerly, Jurist & Target, 2007, pp. 33, 37, 143). Evnen til mentalisering 

kan videreudvikles gennem terapi, og det påpeges af Bateman og Fonagy (2007, p. 

14, 24), at de fleste terapiformer sandsynligvis fremmer klientens mentaliseringsev-

ne, men at det specifikke ved MBT netop er, at der er et systematisk fokus på at 

fremme netop de basale og nødvendige evner, og at den psykoterapeutiske kontekst 

bruges målrettet til at udvikle dette. Det overordnede mål i terapi er, at terapeuten 

kan skabe en proces, hvor fokus er klientens indre mentale verden sådan, at klienten 

kan blive klogere på sig selv, og hvordan hans egen indre verden, og fejlopfattelser i 

denne, fører til hans specifikke reaktioner og handlinger (ibid., p. 75). 

 

På grund af det store fokus på udvikling af klientens mentaliseringsevne, er det helt 

essentielt, at terapeuten må være i stand til selv at indtage en mentaliserende indstil-

ling, da mentalisering er en fælles opmærksomhedsproces, og en effektiv behandling 

afhænger både af terapeutens og klientens mentaliseringsfærdigheder (ibid., pp. 98, 

137; Allen et al., 2010, p. 29). Fonagy og medarbejdere (2010, p. 29) understreger 

desuden, at terapeutens mentalisering ikke bør tages for givet, da forskning tyder på, 

at terapeuters mentaliseringsevne varierer, hvilket også er tilfældet for den samme 

terapeut overfor forskellige klienter. Det fastslås dog, at det er klientens mentale til-

stande, der er genstand for udforskning, men at den mentaliseringsbaserede terapeut 

løbende må være i stand til at konstruere og rekonstruere et mentalt billede af klien-

ten for at kunne forstå klienten, og hvad denne har brug for, for herefter at kunne 
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hjælpe klienten med at forstå, hvad han føler og hvorfor (Bateman & Fonagy, 2007, 

pp. 135-137). Udover at klienten må forstå sig selv igennem mentale processer i te-

rapeuten, må terapeuten også kunne forstå sig selv gennem klientens mentale tilstan-

de, hvis de skal kunne skabe en fælles mentaliseringsproces, hvor de begge oplever, 

at et sind forandres af et sind, og hvor klienten kan lære af terapeutens evne til men-

talisering (ibid.). Det er vigtigt, at terapeuten løbende sikrer sig, at hans primære inte-

resse er på klientens mentale tilstande frem for klientens adfærd, og at nysgerrighe-

den er på, hvad klient eller terapeut selv har på sinde, og hvad der kan have bidraget 

til den situation, som klient og terapeut befinder sig i under terapien. For at klientens 

evne til mentalisering kan udvikles, er det derfor nødvendigt, at terapeuten undersø-

ger egne mentale tilstande på samme vis som klientens, da terapeuten også kan ople-

ve mentaliseringssvigt og bidrage til misforståelser og konflikter og evt. brud i alli-

ancen. Derfor er det centralt, at terapeuten kan vise, at han kan erkende fejl, forstå 

dem og genoprette mentalisering, da klienten også fokuserer på og lærer af terapeu-

tens mentale tilstand (ibid., pp. 32, 98, 135-137). Bateman og Fonagy (2007, p. 135, 

140) mener ikke, at terapeuter kan undgå at begå fejl, fordi de jo netop er mennesker, 

men grove mentaliseringsfejl kræver, at man både indrømmer og undskylder fejl. 

Terapeuten må ikke forsøge at dækker over dem, da han er nødt til at italesætte, hvad 

der er sket, definere tvetydig, indirekte kommunikation og beskrive forkerte antagel-

ser for at vise klienten, at han selv praktiserer det, han prædiker (ibid.). Terapeutens 

mentaliseringsevne er altså nødvendig ift. at etablere en terapeutisk alliance, som er 

central for behandlingssucces og sideløbende med egen mentalisering, må terapeuten 

engagere klienten i mentalisering (Allen et al., 2010, p. 25). 

 

Det bør nævnes, at der if. Fonagy og medarbejdere (2010, pp. 49-51) både eksisterer 

implicit og eksplicit mentalisering, og at det, kliniske psykologer i høj grad opfordrer 

klienter til, er den eksplicitte mentalisering, som fx ved at sætte ord på følelser. Den 

eksplicitte mentalisering er relativ bevidst og reflekteret, men afspejler dog kun det 

øverste lag i menneskers interaktion, som det meste af tiden bærer præg af at være 

overvejende implicit og altså automatisk og ureflekteret (ibid.). Udover at terapeuten 

må kunne udvise eksplicit mentalisering, er det derfor også vigtigt, at han evner at 

mentalisere implicit, hvilket fx kræves i en empatisk indlevelse. Det at udvise empati 

er nemlig i en vis udstrækning en ikke-bevidst proces, hvori ansigtsudtryk og krops-

holdning spejles, og terapeutens intuitionsevne kan også betragtes som implicit men-
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talisering (ibid.). Noget mentalisering, som fx spejling af andre, ville if. Allen et al. 

(2009, p. 25) slet ikke virke naturligt, hvis det blev omsat til en eksplicit mentalise-

ring, da terapeuten herigennem kan komme til at virke stiv eller kejtet frem for natur-

lig empatisk. Det kan dog være svært klart at adskille implicit og eksplicit mentalise-

ring og dermed også det mere ubevidste, intuitive og det mere bevidste, men terapeu-

ten må forsøge at skelne mellem yderpunkterne og være sig selv bevidst, når en men-

talisering udvikles fra at være implicit til at blive eksplicit (Allen et al., 2009, p. 25). 

 

Udfordringen for terapeuter er at blive bedre til at mentalisere, da det er vigtigt, at 

terapeuten ikke på noget tidspunkt bliver fjern, idet en fjern holdning vil kunne tilla-

de klienten at blive distanceret ift. egen følelser, hvormed klienten undgår en emoti-

onel udforskning af relationen (ibid., pp. 31-33). Det er derfor vigtigere, at terapeuten 

har fokus på at udvikle en mentaliserende proces, hvori han koncentrerer sig om rela-

tionen og ”lytter” til processen, end det er, at han lytter efter en detaljeret indholds-

forståelse i det, klienten udtrykker (Bateman & Fonagy, 2007, p. 145). Implemente-

ret i MBT er en affektfokusering, som henviser til, at terapeuten griber affekten i det 

umiddelbare øjeblik og bruger den til at forstå her-og-nu relationen mellem terapeut 

og klient, og dette stiller endnu flere krav til terapeutens egen mentaliseringsevne 

(ibid., pp. 150, 156). Terapeuten bør nemlig igennem sin egen mentalisering vurdere, 

hvor klienten befinder sig henne, således at han kan nærme sig terapeut-klient relati-

onen uden at overvælde klienten med emotionelle tilstande, som klienten endnu ikke 

kan forstå eller forholde sig til, da en for hurtig intervention vil kunne stimulere et 

mentaliseringssvigt hos klienten og krise i terapien. Dette kræver en balancegang, 

hvor terapeuten hele tiden må undgå at tvinge klienten til at tale om mentalt indhold, 

som klienten ikke er klar til samtidig med, at terapeuten må udfordre klientens men-

taliseringsevne gennem interventioner, der identificerer den aktuelle følelse mellem 

terapeut og klient (ibid.). Når målet er at styrke mentalisering frem for at opnå ind-

sigt, er det, if. Bateman og Fonagy (2007), mindre risikabelt at holde sig til noget 

bevidst eller næsten bevidst indhold, hvorfor terapeuten må evne at tage mål af klien-

tens viden og evne til at fokusere på ny viden, før han går i gang med at forklare, fx i 

forbindelse med psykoedukation, hvilket kan tænkes at stille krav til terapeutens ev-

ne til at aflæse klienten (ibid., pp. 81, 148). En stor del af dét at være en mentaliser-

ende terapeut er, at opmærksomheden hele tiden er på, hvor klienten er, og kan æn-

dre sit samspil i overensstemmelse hermed. Det at beslutte, hvilken intervention, der 
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skal sættes ind, træffes ofte udenfor terapeutens bevidsthed, men terapeuten bør lø-

bende bruge mentaliseringsevnen til at lytte efter hvilket interventionsniveau, klien-

ten er klar til (ibid., pp. 156f, 166). Udfordringer forbundet med mentalisering er 

altid tilstede for terapeuten men øges, når han arbejder med klienter, som har særlig 

nedsat mentaliseringsfunktion, da det kan påvirke terapeutens mentalisering. Ifølge 

Bateman og Fonagy (2007) kan mentaliseringstraditionens fokus imidlertid hjælpe 

terapeuten til få en større forståelse af egne reaktioner, udholde klienternes affekter 

og finde ud af, hvordan han kan regulere sig selv ift. særligt krævende klienter. 

3.4.1.1.1 Empatiens rolle i forhold til mentalisering 

Ifølge Bateman og Fonagy (2007, p. 37), så mener mange, og især folk med selvpsy-

kologisk eller klientcentreret terapeutisk baggrund, at empati overlapper eller er sy-

nonym med begrebet mentalisering. Bateman og Fonagy (2007) mener dog, at empa-

ti er et noget mere snævert begreb, der oftest henviser til en bevidsthed om og resso-

nans med en smertefuld emotionel tilstand hos en anden person. De mener, at den 

præcise definition af begrebet er ”identifikation med og forståelse af en anden per-

sons følelser og motiver eller attribuering af ens egne følelser til et objekt” (Ameri-

can Heritage Dictionary, if. Bateman & Fonagy, 2007, p. 37). De beskriver to måder 

at forstå empatiens natur på, som de anser for traditionelle. For det første er det af 

Gallese, Keysers og Rizzolatti (2004) fremhævet, at empati kan forstås som en spej-

lingsmekanisme, der gør, at vi kan forstå meninger og handlinger ved at kopiere 

dem, hvilket if. Bateman og Fonagy (2007) betyder, at vi oplever andres sind direkte, 

og at vi ikke behøver begrebslig tænkning for at sætte os ind i deres sindstilstande. 

Denne forståelse anser de som alt for mekanisk, og de mener, at denne må indebære, 

at mentalisering af selvet må betragtes som en forløber for at man uden videre kan 

føle den andens selvtilstand. Desuden ser de ulemper ved, at denne definition helt 

udelukker en refleksiv eller begrebslig fase, som de anser som en nødvendig betin-

gelse (ibid., p. 38). Bateman og Fonagy (2007) er derimod mere tilhængere af at for-

stå empati ud fra Preston og de Waal’s (2002) definition af empati som en kognitiv 

empati, der rækker ud over den emotionelle matchning og forudsætter en forestil-

lingsevne, hvorigennem der kan arbejdes med repræsentationer af fælles erfaring og 

mener, at en sådan slags empati af højere orden er den form, som overlapper med det 

bredere begreb ’mentalisering’ (Bateman & Fonagy, 2007, p. 37f). 
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Empati kan altså anskues som en del af mentaliseringsevnen, og særligt i form af en 

kognitiv funktion, men som det blev påpeget i forrige afsnit kan det at udvise empati 

også anskues som en mere implicit del af mentaliseringen, der i højere grad er auto-

matisk, intuitiv og førbevidst end den eksplicitte del, og ud fra denne begrebsforstå-

else kan empatisk afstemning måske betragtes som en forløber eller forudsætning for 

mentaliseringskapaciteten og den mere refleksive funktion i bredere forstand (Fo-

nagy et al., 2007). Ifølge Fonagy og medarbejdere (2010, p. 80) kan empati samtidig 

siges at række ud over mentaliseringen, idet empati indebærer en passende emotionel 

reaktion på det, der mentaliseres, hvor forfatterne mener, at det giver mening at tale 

om, at terapeuten kan mentalisere empatisk – både ift. sig selv og andre. Forfatterne 

foreslår dog, at den kognitive form for empati, som den er foreslået af Preston og de 

Waal’s (2002), forudsætter eksplicit mentalisering, hvilket henviser til, at man må 

arbejde aktivt med forestillingsmæssige repræsentationer af fælles erfaring for at 

kunne opnå empati, og det foreslås, at terapeuten kan opnå en empatisk indlevelse i 

klientens følelser gennem denne mere eksplicitte, kognitive mentalisering (Allen et 

al., 2010, p. 81; Allen et al., 2009, p. 24). Fonagy og medarbejdere (2007; 2009; 

2010) synes altså at arbejde ud fra to forskellige empatiforståelser, som begge synes 

at have tilknytning til mentalisering og betydning ift. denne, idet de som tidligere 

nævnt også mener, at nogle former for empatisk indlevelse ville blive unaturlig, hvis 

de byggede på en mere eksplicit mentalisering (jf. 3.4.1.1). Dette forklares nærmere 

igennem studierne foretaget af Preston og de Waal’s (2002), hvori det fremhæves, at 

der findes flere niveauer af empati, og at der, ligesom ved mentalisering, findes en 

bred vifte af lydhørhed spændende fra mere implicitte til mere eksplicitte former, 

som er vigtige på hver deres måde (Allen et al., 2009, p. 27f). Fælles for begge for-

mer, om de er intuitive eller refleksive, er dog, at der sker en tilpasning imellem sub-

jektets og objektets tilstand sammen med en skelnen mellem selv og anden og en 

emotionel regulering. For det beslægtede begreb emotionel smitte, som betragtes som 

en forløber for empati, gælder kun, at der forekommer en emotionel tilpasning men 

ingen skelnen mellem selv og anden (Allen et al., 2009, p. 28). Selvom empati kun er 

en facet af mentaliseringsbegrebet, så opfattes det som det vigtigste, og det med det 

største overlap, idet empati og mentalisering næsten ville være synonymt, hvis empa-

tibegrebet blev udvidet til at omfatte empati med sig selv (ibid.). 
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En præcis empatiindlevelse er et grundlæggende aspekt i MBT, og terapeuten må 

være opmærksom på, at empati også indebærer, at man lytter uden at dømme, afhol-

der sig fra kritik og fra at gætte på, hvad klienten føler, da terapeuten ofte ikke kan 

vide dette (Batman & Fonagy, 2007, pp. 166-168). Overfor klienter med sværere 

problematikker kan det særligt være en fælde at udfolde en nøjagtig spejling af bag-

vedliggende mentale tilstande, da disse klienter muligvis har svært ved selv at opfatte 

egen mentale tilstand, og derfor ikke drager gavn af at blive belært om, hvad de føler. 

Som tidligere nævnt bør terapeuten derfor være empatisk gennem en fortsat ikke-

vidende indstilling (ibid.). Denne indstilling kan if. Bateman og Fonagy (2007, p. 

167) særligt være udfordrende for uerfarne terapeuter, der tror at de kender svarene 

om andre, fordi de har arbejdet med dem selv eller tror, at det er støttende at give 

svar, råd og vejledning. 

3.4.1.1.2 Selvrefleksionens rolle i forhold til mentalisering 

Som allerede fremhævet, så synes selvrefleksion at være implementeret i mentalise-

ringsbegrebet (jf. 3.4.1.1). For det første er det gjort klart, at terapeuten ikke er neu-

tral, og at han derfor må reflektere over sine egne processer både for at forstå klien-

ten og for at forstå sit eget bidrag til den terapeutiske relation. Dette indebærer end-

videre, at terapeuten må formå både at have fokus på klientens mentale tilstande og 

egne mentale tilstande (ibid.). Derudover er det if. Bateman og Fonagy (2007, p. 

143) vigtigt, at terapeuten er, som klienten har brug for, og dette kræver, at terapeu-

ten må kunne føle, hvad klienten føler. Samtidig må han dog bevare en del af sin 

mentale funktion eller refleksion for, at han kan være i stand til at give en præcis 

spejling af klientens indre tilstand, da han ellers vil kunne blive fanget i klientens 

tilstand. Det at være en god terapeut handler både om intuition, følsomhed og timing 

(ibid., p. 147), og ud fra dette perspektiv, synes terapeuten altså at måtte være i stand 

til at skifte mellem empatisk indlevelse og en mere selvrefleksiv evne eller funktion 

eller med andre ord mellem den implicitte og mere eksplicitte mentalisering (jf. 

3.1.4.1; Allen et al., 2010, p. 51f). Terapeuten må altså hele tiden prøve at forstå kli-

entens aktuelle tilstand samtidig med, at han må være i stand til at fremlægge sin 

egen refleksive opfattelse af klientens sindstilstand, og formålet med dette er netop at 

stimulere klienten til at bruge sin egen evne til at reflektere og herigennem i højere 

grad blive bedre til at forstå egne og andres mentale tilstande (Bateman & Fonagy, 

2007, p. 165). 
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I forbindelse med ovenstående må terapeuten også kunne veksle imellem en mere 

empatisk støttende funktion og en mere udfordrende og konfronterende funktion, da 

disse funktioner er lige vigtige men blot afspejler forskellige interventionsniveauer 

(ibid., p. 166). Hvor empati og støtte afspejler et mere overfladisk niveau, afspejler  

fx mentalisering af overføring, hvor terapeuten fremlægger sit perspektiv på klien-

tens overføring i her-og-nu relationen, et dybere niveau (ibid., pp. 156-158, 188). Det 

er vigtigt, at vekslen imellem disse niveauer bunder i en refleksion over, hvor klien-

ten er, og hvad han er klar til, hvilket terapeutens opmærksomhed på egne processer 

kan bidrage til (ibid.). Terapeutens selvrefleksion og selvopmærksom er desuden en 

vigtig kapacitet, som må benyttes ift. alliancebrud (ibid., p. 145). Brud på alliancen 

kan nemlig repræsentere et mentaliseringssvigt, og det er derfor essentielt, at terapeu-

ten formår at spotte alliancebrud og reflekterer over egen andel i dette brud. Det før-

ste terapeuten må gøre, når et brud opdages, er at blive i bruddet og deri søge et godt 

perspektiv at betragte det sammen med klienten, forstået på den måde, at terapeut og 

klient sammen bevæger sig rundt om bruddet og betragter det fra forskellige perspek-

tiver, hvilket if. Bateman og Fonagy (2007, p. 146) minder lidt om detektivarbejde. 

3.4.1.2 Modoverføring 

Modoverføring spiller en central rolle i MBT, og terapeuten må løbende være op-

mærksom på, hvordan han bidrager til den terapeutiske relation (Bateman & Fonagy, 

2007, p. 142f). Som det kort blev beskrevet i afsnit 3.4.1.1, så anses terapeuten ikke 

som neutral, idet han, ligesom klienten, deltager i en refleksiv iscenesættelsesproces, 

hvor han kan miste sin egen mentaliseringsevne (ibid.). Disse iscenesættelser, som 

terapeuten bidrager til, er uundgåelige i relationen og sker som følge af alliancen, 

idet klienten bruger terapeuten som en form for instrument til sin fremmede del, og 

iscenesættelserne er derfor acceptable og kan have mange forskellige årsager (ibid.). 

Det er imidlertid vigtigt, at terapeuten er opmærksom på iscenesættelser og indrøm-

mer dem for at kunne undersøge og forstå baggrunden for den, idet terapeuten selv 

kan have været med til at fremkalde den. På grund af dette er det vigtigt, at terapeu-

ten kontrollerer sin egen modoverføring, og heri må terapeuten spørge sig selv, 

”hvilket aspekt af ham, der har bidraget til iscenesættelsen, og hvilket element af 
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klienten, der har stimuleret denne involvering, eller hvilket aspekt af ham, der har 

fremkaldt iscenesættelsen, og hvad det stimulere hos klienten” (ibid.). 

 

Modoverføring synes altså at kunne være et udtryk for bidrag fra både klient og tera-

peut, ligesom den kan være et udtryk for en projektiv identifikation, hvor klienten 

projekterer noget over i terapeuten, som egentligt ikke hører til denne, hvilket anses 

som en normal mental aktivitet i MBT (ibid., pp. 142f, 187). Denne brug af mod-

overføringsbegrebet synes således at have tråde tilbage til psykoanalytisk teori og 

nærmere bestemt Kleins (1946) forståelse af projektiv identifikation (jf. 3.3.1.1; 

3.3.1.2), hvilket også stemmer overens med, at MBT, som tidligere nævnt, bygger på 

objektrelationsteori (jf. 3.4). Terapeuten kan altså blive fanget i overførings- og mo-

doverføringsprocesser, hvilket kan føre til ikke-mentaliserende interventioner men 

uanset baggrunden for modoverføringsiscenesættelsen, må terapeuten imidlertid 

kunne erkende egne fejltagelser og sammen med klienten undersøge alle de elemen-

ter, der muligvis kan have bidraget til ”fejlen” (Allen et al., 2009, p. 401). 

 

 Det anerkendes af Bateman og Fonagy (2007, pp. 143), at modoverføringsfejltagel-

ser kan bruges konstruktivt, idet de giver mulighed for at revurdere processen og 

lære noget mere om klienten og om sammenhænge, oplevelser og følelser, der opstår 

i interaktionen. Det er derfor vigtigt, at terapeutens refleksion over processerne er 

åben og eftertænksom frem for lukket og introspektiv (ibid., p. 142). I MBT bruges 

overføring og modoverføring altså i den betydning, at der er fokus på terapeut-klient 

relationen og bidrag til denne, da der arbejdes ud fra en antagelse om, at en drøftelse 

af denne vil bidrage til klientens udvikling og mentaliseringsevne, men den bruges 

ikke i den klassisk psykodynamiske form, hvor man forsøger at kæde her-og-nu ad-

færdsmønstre sammen med relationsmønstre i barndommen og relationer uden for 

terapien, da formålet ikke er at give klienten indsigt (ibid., p. 188). I stedet er formå-

let med terapeutens brug af sin modoverføring at vise klienten, at den samme slags 

adfærd kan opleves forskelligt af forskellige mennesker, hvorigennem mentalise-

ringsevnen kan udvikles til fordel for rigide mønstre (ibid., p. 189). 
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3.4.2 Selvafsløring 

Som skitseret tidligere skal den mentaliseringsbaserede terapeut indtage en mental-

iserende, ikke-vidende og nysgerrig position (jf. 3.4.1; Bateman & Fonagy, 2007, p. 

137). Denne position medfører indenfor MBT, at terapeuten fremstår som én, der er 

aktivt udspørgende og anerkender, at mentale tilstande er uigennemsigtige, og at han 

derfor ikke kan vide mere om, hvad klienten tænker og føler, end klienten selv gør 

(Bateman & Fonagy, 2007, p. 137f). Modsat det klassiske syn afholder den mentali-

seringsbaserede terapeut sig derved fra at blive eksperten, der er alvidende samtidig 

med, at han tager afstand fra at være neutral og anerkender, at han ikke kan være 

objektiv observerende men må tænke sig selv ind i relationen til klienten (ibid., pp. 

142, 146). Han lægger derfor vægt på en fælles udforskning samt en refleksiv iscene-

sættelsesproces, hvor der bl.a. kan være fokus på udforskningen af modoverførings-

følelser, misforståelser, konflikter eller evt. brud i alliancen (ibid.). Dette synes at 

være i god overensstemmelse med den tidligere beskrevne relationelle analytiske 

holdning (jf. 3.3.2.4), og i denne forbindelse uddybes det i MBT, at terapeuten søger 

at begrænse de frie associationer fra klientens side til fordel for en detaljeret under-

søgelse og forståelse af de interpersonelle processer, og hvordan disse forholder sig 

til klientens mentale tilstande (Bateman & Fonagy, 2007, p. 138). Desuden anses det 

indenfor MBT som essentielt, at terapeuten kan erkende fejl og forstår dem. Terapeu-

ten skal ikke forsøge at dække over dem eller benægte dem men i stedet sætte ord på, 

hvad der er sket for både at være et eksempel på ærlighed samtidig med at vise klien-

ten, at man hele tiden reflekterer over, hvad der forgår i ens sind, og hvad man fore-

tager sig i relation til klienten, og dermed kommer terapeuten til at tjene som rolle-

model for klienten (ibid., p. 140f). At terapeuten kan vælge eksplicit at give udtryk 

for sit eget bidrag i processen kan i selve terapiprocessen give muligheden for at re-

vurdere og lære noget mere om sammenhænge, oplevelser og følelser hos klienten 

(ibid., p. 143). For at gøre det lidt mere tydeligt, hvordan en sådan tilkendegivelse 

kan se ud, nævner Bateman og Fonagy (2007, p. 141f) et eksempel, der beskriver en 

klient og terapeut, der taler om klientens irritation, indtil klienten siger, at han føler, 

at terapeuten i virkeligheden er irriteret, og terapeuten derefter indrømmer denne 

følelse hos sig. Forfatterne pointerer i denne forbindelse, at det er vigtigt, at refleksi-

onerne over de processer, der knyttet sig til terapeutens bidrag, skal være åbne og 
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ægte eftertænksom frem for lukket og introspektiv. Det samme gælder ift. udforsk-

ning af mulige modoverføringsoplevelser (ibid., p. 143). 

 

Den mentaliseringsbaserede terapeut bruger altså en personlig åbenhed, som bl.a. 

kommer til udtryk ved italesættelser såsom: ”det virker som om du tror, at jeg ikke 

kan lide dig, og alligevel ved jeg ikke rigtig, hvad der får dig til at tro det” (Bateman 

& Fonagy, 2007, p. 139) eller ”jeg kan mærke, at jeg har mistet lidt af interessen for 

det, du har talt om de sidste par minutter” (Karterud & Bateman, 2011, p. 126) og ” 

jeg kan mærke en stigende frustration over vores forhold” (ibid., p. 125). Terapeuten 

synes heri at bruge en modoverføringsafsløring for at få fokus på, hvad der netop 

sker mellem terapeut og klient lige nu og bl.a. på klientens følelser i dette øjeblik 

(ibid., p. 143). Eksemplerne synes endvidere at skitsere to forskellige former for af-

sløring, og altså hvor følelsen hhv. ligger mere implicit i afsløringen, og hvor der 

dermed er større fokus på klienten, eller sker mere direkte og dermed beskriver tera-

peutens følelse her-og-nu. Terapeuten må således indenfor MBT gerne sige, hvad 

klienten får ham til at føle eller forklare grundende til hans reaktion, for at klienten 

kan forstå, hvad han fremkalder i andre (ibid., p. 217). Dette synes at stå i kontrast til 

tidligere fremførte analytiske perspektiver, hvor den direkte italesættelse af modover-

føringen forsøges undgået, og den i stedet oversættes til en tolkning med fokus på 

klienten (jf. 3.3.2), og tyder dermed på, at MBT adskiller sig fra tidligere dynamiske 

perspektiver ved at forholde sig mere åbent ift. forskellige former for modoverfø-

ringsafsløring. Endvidere kan terapeuten indenfor MBT finde på at vise klienten, at 

han tænker på ham via eksplicitte og støttende handlinger såsom et støttebrev til 

kommunen eller en telefonopringning. Her må det dog if. Bateman og Fonagy (2007, 

p. 40) nøje overvejes og uanset hvad terapeuten vælger, må klienten have en forkla-

ring på grundende til beslutningen. Formålet er at udvikle en terapeutisk alliance og 

fastholde mentaliseringen ved at handle ude i den fysiske verden (ibid.). Udover dis-

se mere eksplicitte tilkendegivelser, i form af handlinger eller italesættelser af fejl 

eller modoverføringsfølelser, vælger terapeuten indenfor MBT at vise sig selv på en 

mere indirekte måde og er bl.a. empatisk via udsagn, opmuntrende nik og optimisti-

ske spørgsmål. Dette har til formål at illustrere for klienten, at terapeuten forsøger at 

sætte sig ind i, hvordan klienten oplever specifikke situationer (ibid., p. 166-168). 

Indenfor MBT anses det som essentielt, at klienten oplever at blive forstået, for at 

forandring kan finde sted, og den mentaliseringsbaserede terapeut synes derfor, i tråd 
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med nyere analytiske perspektiver eller den humanistiske tradition (jf. 3.3.2.3; 

3.3.2.4), at lægge vægt på at være synlig som subjekt i terapirummet og vise enga-

gement, interesse og varme, og derved være autentisk, genuin og vise omsorg (Kar-

terud & Bateman, 2011, p. 79). 

 

Disse former for personlig åbenhed er dog ikke ensbetydende med, at terapeuten in-

denfor MBT går ind og taler til klienten om sit liv og sine personlige forhold. Bate-

man og Fonagy (2007, p. 217) mener, at en taktfuld tilkendegivelse af, hvad man 

føler er afgørende og nyttigt. Dette verificerer klientens præcise opfattelse og under-

streger realiteten i, at han får terapeuten til at føle nogle ting, hvilket er et afgørende 

aspekt ved behandlingen, da klienten skal vide, hvad han fremkalder i den anden for 

at forstå sig selv. I tråd med de nyere analytiske perspektiver, synes den mere private 

åbenhed dog ikke at anskues som at tjene noget formål (jf. 3.3.2.4; Bateman & Fo-

nagy, 2007, p. 217). Bateman og Fonagy (2007) mener derfor, at det er vigtigt at 

understrege, at en udforskning af modoverføringen ikke er en omvendingsproces, 

hvor fokus skifter over til at være på, at klienten yder terapi til terapeuten, og de ud-

forsker terapeutens patologi (ibid., pp. 143, 217). En sådan holdning synes at være i 

tråd med, at forskellige klassiske analytiskinspirerede terapeuter har påpeget, at faren 

ved modoverføringsarbejdet kan ligge i, at terapeuten kan skade klienten med egne 

ikke-bearbejdede problemer (jf. 3.3.1.2.1; 3.3.1.2.2) eller i overensstemmelse med, at 

det i forskningen bliver fremhævet, at selvafsløring netop skal undgås, hvis den fjer-

ner fokus fra klienten (jf. 3.3.2.4.2.). Alt dette ville sandsynligvis belaste klienten 

frem for at hjælpe med at forstå sig selv (ibid.). Ifølge MBT gælder det samme, hvis 

terapeuten fjerner sig fra en indstilling, der lægger vægt på at have et åbent sind, fø-

ler sig tryg trods egne fejltagelser og i passende tvivl om egne synspunkter. Denne 

indstilling hjælper klienten til at formå at åbne sig og begynde at sætte spørgsmåls-

tegn ved sine rigide skemaer om sig selv og andre (ibid., p. 143). Bateman og Fonagy 

(2007, p. 143) pointerer i denne sammenhæng, at hvis terapeuten derimod er reserve-

ret, afmålt, raffineret og forsvarspræget, kan det være svært at etablere et forhold, der 

hjælper klienten til at finde sig selv i terapeuten på en tilgængelig og meningsfuld 

måde, og tværtimod kan det så resultere i at stimulere ukontrollerede paranoide reak-

tioner hos fx borderlineklienten. Forfatterne tilføjer, at det ville være lige så uhen-

sigtsmæssigt, hvis terapeuten ikke differentierer mellem forskellige perspektiver og 

udsætter klienten for egne stærke følelser. Terapeuten bør være, som klienten har 
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brug for, at han er. Og dette uddybes med, at terapeuten må kunne føle, hvad klienten 

ønsker og samtidig bør være i stand til at bevare en del af sin mentale funktion for at 

kunne give en præcis spejling af klientens indre tilstand (ibid.). Det synes altså at 

være igennem de indre processer, at terapeuten må finde ud af, hvad der er mest hen-

sigtsmæssigt ift. interventionsformer og måder at vise sig selv på (jf. 3.4.1). Bateman 

og Fonagy (2007, p. 217f) fremhæver endvidere, at en modsat terapeutisk indstilling, 

og altså en mangel på selvtilkendegivelse hos terapeuten, og dermed en lukkethed og 

abstinent holdning, som den er blevet vægtet i den klassiske skole, ville gøre klienten 

panisk, når han forsøger at finde sig selv i den anden. Der sker et sammenbrud i hans 

repræsentationelle verden, når han netop har brug for en anden til at give ham den 

repræsentation, da denne er væsentlig for hans stabilitet. Forfatterne mener derfor, at 

terapeuten hos disse klienter, der har brug for en sådan form for samspil, først bør 

besvare klientens spørgsmål, før de undersøges nærmere (Bateman & Fonagy, 2007, 

p. 218), og dette kan i lighed med tidligere teoretikere tyde på, at det netop er klien-

tens funktionsniveau, der afgør hvor meget selvtilkendegivelse, der er hensigtsmæs-

sigt i en given situation (jf. 3.3.2). 

4 Metode 
I det følgende vil vi starte ud med at skitsere de teoretiske overvejelser omkring den 

videnskabsteori (jf. 4.1) og metode (jf. 4.2), som vores undersøgelse tager afsæt i, 

hvorefter der vil blive redegjort for, hvordan empiri i opgaven vil blive indsamlet og 

analyseret, og hvilke etiske og kritiske overvejelser, der er knyttet til dette (jf. 4.3). 

4.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Der findes to former for videnskab; den nometiske, der går efter at opstille generelle 

lovmæssigheder, og den ideografiske, som behandler begivenheder i deres egenart 

(Christensen, 2005, p. 24). Psykologien placerer sig overordnet i spændingsfeltet 

mellem natur-, human- og samfundsvidenskaben og indeholder derfor både den no-

metiske og ideografiske tilgang (ibid.). Psykologiens forskellige paradigmer, og der-

ved dens kompleksitet og mangesidighed, medfører således adskillige diskussioner 

og udfordringer ift. hvilken eller hvilke metoder, der skal bruges i undersøgelsen af 

psykologiske problemstillinger (ibid., p. 79ff; Hougaard, 2009, p. 118f). En væsent-
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lig del af en undersøgelsesmetode er dens bagvedliggende videnskabsteori, da den 

dels fortæller noget om, hvilket menneskesyn undersøgelsen tager afsæt i, dels har 

indflydelse på, hvordan empirien indsamles og analyseres. 

 

Som det fremgår i indledningen vil det i foreliggende opgave undersøges, hvordan 

terapeuten kan bruge sig selv til at skabe forandring hos klienten, og hvilke udfor-

dringer der kan være ift. dette. Fokus ligger på at forstå baggrunden for et fænomen 

(hvordan-spørgsmålet) frem for at forklare fænomenet (hvorfor-spørgsmålet) 

(Brinkmann, 2012, p. 19f). Der tages afsæt i den kvalitative forskningsverden, som 

udspringer i et fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv, og altså fra den ideografi-

ske og dermed humanvidenskabelige tradition (Christensen, 2005, p. 131f). Modsat 

det positivistiske videnskabsideal, som kvantitativ forskning læner sig op af, og som 

arbejder med objektivitet og kvantificerbarhed og søger efter den absolutte sandhed, 

lægges der her vægt på kompleksiteten og dybden ved et genstandsfelt, og der foku-

seres på det subjektive og unikke ved hvert menneske, da det antages, at der ikke kun 

findes én sandhed (ibid., pp. 23, 101). 

 

Fænomenologien er en filosofisk retning med et epistemologisk erkendelsesgrundlag, 

hvor der lægges vægt på at belyse fænomener, som de er i sig selv og altså med fo-

kus på individers egen forståelse og erkendelse af verden (ibid.; Jacobsen, Tanggaard 

& Brinkmann, 2010, p. 186). Tilgangen er således især relevant i forbindelse med 

dybe og komplekse fænomener, som vi har fokus på i foreliggende opgave, idet den 

som metode respekterer fænomenets kompleksitet og formår at fremdrage nuancere-

de og detaljerede beskrivelser af genstandsfeltet (ibid., p. 204). Fænomenologien 

adskiller sig dermed klart fra det traditionelle naturalistiske syn ved ikke at anse det 

som meningsfyldt at arbejde med ontologisk objektivitet og kausalitet, da genstanden 

ville forsvinde i og med at skulle afspejle virkeligheden som-den-er uafhængigt af 

individers særlige erkendemåde (Christensen, 2005, p. 24). Det menes altså, at det i 

praksis ikke er muligt at forske objektivt, og det kan således antages, at bl.a. forske-

rens personlighed, spørgeteknik og interaktion kan spille ind på undersøgelsesresul-

taterne. Selvom forskeren ud fra en fænomenologisk tilgang forsøger at fralægge sig 

en forforståelse og prøver at være neutral (fænomenologisk reduktion) anerkendes 

det dermed, at det aldrig helt er muligt i praksis (ibid., p. 29; Jacobsen, Tanggaard & 

Brinkmann, 2010, pp. 188, 204). 
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Indenfor hermeneutikken eksisterer ligeledes holdningen, at et fænomen ikke kan 

betragtes uden dens tilhørende kontekst, og at der ikke findes en egentlig sandhed, da 

fænomener kan opleves og tolkes på forskellige planer (Christensen, 2005, pp. 131, 

143f). Begge tilgange forlader således dualismen mellem subjekt og objekt samt tan-

ken om, at kunne beskrive verdenen uafhængig af individets subjektive oplevelse, 

som er den overbevisning, der har været gældende indenfor den positivistiske tilgang 

(ibid., p. 24; Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 187). Forskelligt fra fæ-

nomenologien anses individets forforståelse indenfor den hermeneutiske tilgang dog 

som en forudsætning for overhovedet at kunne forstå genstanden, og det menes, at 

forskerens forforståelse er med til at skabe den viden, der genereres og derfor ikke 

bør bortreduceres i en undersøgelse, da den netop øger fortolkerens evne til at forstå 

fænomenet, som igen bidrager til forståelsen af helheden (Christensen, 2005, p. 

143f). Dette står således både i kontrast til fænomenologien, hvori der antages, at 

forskeren bør sætte sig selv i parentes, da fænomenet præsenterer sig selv, som noget 

uden for forskerens fortolkning, samt til et traditionelt naturalistisk syn, som betrag-

ter subjektiviteten i sig selv som fejlkilde (ibid., p. 143f; Jacobsen, Tanggaard & 

Brinkmann, 2010, p. 189). 

 

Når fænomenologien og hermeneutikken altså sammenlignes, bliver både væsentlige 

fællestræk men også centrale forskelle tydelige. Tilgangene, som hver især tager ud-

gangspunkt i forskellige filosofiske rødder, kan dermed antages at have hver deres 

metodologiske implikationer (Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 204f). 

Fænomenologiens forsøg på at undersøge genstandsfeltet ved at fokusere på indivi-

dets subjektive forståelse og ved at undgå inddragelsen af forskerens forforståelse, 

kan nemlig resultere i en ukritisk og overfladisk analyse, der kun fremstiller oplevel-

serne deskriptivt. Hermeneutikkens forsøg på at gøre det modsatte, og netop at ind-

drage forskerens forforståelse ved en fortolkning af materialet, kan dog resultere i, at 

fortolkningen bevæger sig væk fra virkeligheden ved at blive for spekulativt, selvom 

helhedsforståelsen er blevet bevaret. Fremstillede ulemper synes dog at kunne und-

gås ved at tilgangene bliver komplementeret. Selvom disse to tilgange således kan 

undgå mulige fejlkilder ved at blive komplementeret, og tilsammen kan kritisere na-

turvidenskaben for at være reduktionistisk (Christensen, 2005, p. 139), er de dog ikke 

fri fra (metodisk) reduktionisme, da der, i kraft af at en metodologi er nødvendig for 
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at kunne opretholde videnskabelig status, kan opstå uhensigtsmæssige generaliserin-

ger eller en usikkerhed i fortolkningen eller overfortolkning af genstandsfeltet (ibid., 

p. 151f). 

 

Med disse overvejelser in mente vil opgaven tage udgangspunkt i både den fænome-

nologiske og hermeneutiske tilgang. I praksis kommer dette til udtryk ved, at vi, i 

vores indsamling af data, har prøvet at lægge forforståelsen fra os ved at være nys-

gerrige og åbne overfor informanternes subjektive vurdering af fænomenet, hvor-

imod vi forud for dataindsamlingen samt i den senere analyse af empirien vil gøre 

brug af hermeneutikken, og altså bruge vores forforståelse omkring feltet til at udar-

bejde spørgsmål til interviewguiden samt til at analysere og fortolke transskriptio-

nerne (jf. 4.3.2; 5). Her vil vi bevæge os væk fra den rent fænomenologisk beskri-

vende metode og foretage en grundig litteratur- og forskningsgennemgang før ind-

samlingen af data samtidig med, at vi i opgaven vil blive fortolkende og kategorise-

rende, for at en vis struktur kan dannes. At tilegne sig en grundig forståelse af emnet, 

som er karakteristisk for den deduktive tilgang, kan anses som essentiel, selv i en 

mere åben og nysgerrig tilgang, da dette ofte fører til de bedste spørgsmål (Tang-

gaard & Brinkmann, 2010, p. 37; Zachariae, 1998, p. 35). Vi vil dog stadig i højere 

grad arbejde induktivt frem for deduktivt, med andre ord uden hypoteser og uden at 

have til hensigt at søge efter generelle lovmæssigheder, og med en bestræbelse på at 

forholde os åbne for nye forståelser af fænomenet (Christensen, 2005, p. 31f). 

4.2 Metodologisk tilgang 

Grundet deres forskellige videnskabsteoretiske tilgange (jf. 4.1) forholder kvalitative 

og kvantitative metoder sig forskelligt til undersøgelsen af psykologiske problemstil-

linger (Christensen, 2005, p. 153). Det er den kvantitative metode, der indtil nu har 

spillet den største rolle indenfor forskningsverdenen, men i de seneste tyve år er den 

kvalitative metode blevet mere etableret (Hougaard, 2009, p. 87; Karpatschof, 2010, 

p. 410f). Mens der gennem mange år har hersket en slags paradigmekrig mellem kva-

litative og kvantitative forskere, som hver især mener, at deres metoder er mest hen-

sigtsmæssige, er det i det seneste år blevet bredere anerkendt, at de to metodetilgange 

har hver deres styrker og begrænsninger, og at det derfor bør være genstandsfeltet og 
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formålet med undersøgelsen, der bør bestemme metoden og ikke omvendt (Flyv-

bjerg, 2008, p. 486; Karpatschof, 2010, p. 426f). 

 

Som det allerede er blevet tydeligt i det foregående (jf. 4.1), lægger problemformule-

ringens hvordan-spørgsmål op til en undersøgelse, der tager afsæt i den kvalitative 

forskningsverden. Dette valg er desuden grundet i, at formålet med foreliggende op-

gave er at forstå baggrunden for fænomenet ved at undersøge terapeuters subjektive 

vurdering af feltet. Den kvalitative tilgang forsøger nemlig ”at forstå verden ud fra 

interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres ople-

velser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, p. 17). Dette er således en forskningsmetode, der gør det muligt at 

finde ind til det essentielle for informanten i forbindelse med givne oplevelser, at 

undersøge sammenhænge mellem forskellige oplevelser, på hvilken måde disse 

sammenhænge og oplevelser opfattes af informanten, og hvorfor de opleves som 

væsentlige. Herved kommes tættere på selve mennesket, dets virkelighed og livsver-

den (ibid.). Den forstående tilgang er god til at opfange aspekter fra det virkelige liv 

og har fokus på helheden og det konkrete ved den undersøgte genstand (Karpatschof, 

2010, pp. 424f, 428). Det kontekstuelle og særlige individuelle aspekt ved fænome-

nerne går derimod tabt i den kvantitative metode, der arbejder med hypoteser og sø-

ger efter generelle forklaringer og lovmæssigheder (ibid., p. 413 Brinkmann & 

Tanggaard, 2010, p. 17). Den kvalitative metode åbner op for muligheden for at un-

dersøge baggrunden for de specifikke svar, som informanterne giver og en nærmere 

undersøgelse af det unikke i terapeuternes fortællinger om at bruge sig selv i tera-

pien, og hvilke udfordringer der er knyttet til dette. Endvidere muliggør metoden at 

frembringe nuancerne i de forskellige måder at bruge sig selv på og åbner således op 

for en undersøgelse af fænomenets mangfoldige definitioner, som kan antages at 

være knyttet til både individuelle eller terapeutiske ståsteder (jf. 3.1). Hensigten er 

således at bidrage med en kvalitativ forståelse af fænomenet, og altså at få større ind-

sigt i fænomenets kompleksitet og det unikke ved terapeuternes vurdering af fæno-

menet, da dette kan antages at være svært at opfange kvantitativt eller rent teoretisk. 

Vi prøver endvidere at bidrage med en klinisk, frem for en traditionel kvantitativ 

forskningsbaseret forståelse af fænomenet, for dermed at nærme os, hvordan praksis 

ser ud og derved at kunne sammenligne det med de teoretiske perspektiver. Det må 

dog også fremhæves, at det kvalitative også har sine begrænsninger (jf. 6.3). 
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4.3 Metodologiske overvejelser i forhold til empiri 

Som tidligere nævnt ønsker vi i denne opgave både teoretisk og empirisk at undersø-

ge, hvorledes terapeuter bruger sig selv som redskab indenfor hhv. den psykoanalyti-

ske og den mentaliseringsbaserede terapikultur, da der, som også illustreret i teoriaf-

snittet, lader til at være kvalitative forskelle i, hvordan terapeutens rolle betragtes på 

tværs af disse (jf. 3.2; 3.3). På baggrund af dette lagde vi, i litteratursøgningen, vægt 

på at sætte os grundigt ind i, hvordan fænomenet kunne forstås ud fra forskellige 

begreber, da vi tidligt fandt ud af, at emnet var komplekst, og at der var flere forskel-

lige måder at forstå fænomenet på (jf. 3.1). I denne forbindelse søgte vi bl.a. på be-

greber som ’modoverføring/ countertransferrence’, ’empati/ empathy’, ’mentalise-

ring/ mentalisation’, ’selvreflektion/ selvbevidsthed/ selfreflection/ selfawareness’, 

’selvafsløring/ terapeutåbenhed/ terapeutens transparens/ self-disclosure/ self-

revelation’ og bredere begreber som ’terapeutens brug af sig selv/ the therapists use 

of self’. Herefter dykkede vi ned i de teoretikere, der var fremtrædende ift. forståel-

sen af de enkelte begreber. Disse litteratursøgninger har primært fundet sted på sider 

såsom pep-web.org, psycnet.apa.org, aub.aau.dk, bibliotek.dk, og pubmed.gov. 

4.3.1 Afgrænsning af informanter 

For at opnå en større forståelse af hvilke forskelle, der eksisterer mellem de valgte 

perspektiver i praksis, har vi valgt at afgrænse vores informanter til en terapeut med 

en mentaliseringsbaseret og en terapeut med en psykoanalytisk teoretisk baggrund, 

da vi ønsker at vide, hvordan disse to repræsentanter for de to retninger mener, at de 

bruger sig selv, og hvordan de forstår egen rolle i det daglige terapiarbejde samt 

hvilke udfordringer, de ser knyttet til terapiretningen. Baggrunden for dette valg er, 

at vi tænker, at de to forskellige terapeuter vil kunne bidrage til et større indblik i 

hvor stor sammenhæng, der er mellem teori og praksis og dermed også, hvilke og 

hvor store forskelle, der reelt er i praksis mellem de to forståelsesrammer.  

 

Vi kategoriserer vores informanter under hhv. psykoanalytisk og mentaliseringsbase-

ret terapeut, da de to informanter beskriver sig selv og egen baggrund ud fra disse 

termer på hjemmesider og overfor os i forbindelse med undersøgelsen. Det skal dog 

her nævnes, at vi er opmærksomme på, at terapeuter kan være påvirket af forskellige 

og overlappende teoretiske perspektiver, selvom de overordnet anser sig selv som 
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repræsentant for det ene eller andet. Dette forsøger vi at tage hensyn til ved at være 

opmærksomme på at undersøge informanternes teoretiske begrundelse for deres in-

terventioner løbende, ligesom vi vil være opmærksomme på, om terapeuterne bruger 

forskellige interventioner afhængigt af, hvilken klient de sidder overfor. Vores be-

grundelse for at vælge to terapeuter, og altså én repræsentant fra hvert perspektiv, er, 

at et fænomenologisk kvalitativt studie, som vores, ofte indebærer, at en specifik 

gruppe mennesker med nogle særlige fællestræk undersøges ud fra en antagelse om, 

at den enkeltes subjektive livsverden kan bidrage til en større forståelse for denne 

gruppe (Langdrige, 2007, pp. 107, 109). Da erkendelsesgrundlaget således, som tid-

ligere nævnt, er, at ét individs forståelse af verden kan bidrage til en større forståelse 

af et kompleks fænomen, og at flere individer ikke nødvendigvis er bedre end ét (Ja-

cobsen, Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 186), anser vi det som dækkende med én 

terapeutisk repræsentant fra hver terapiretning. I forhold til en mere specifik beskri-

velse af vores informanter, kan det fremhæves, at de begge er mandlige, hvoraf den 

ene, som vi kalder informant A, er uddannet psykolog i 1994, mens den anden, in-

formant B, er uddannet som psykiater i 1984. Informant A, som er den psykoanalyti-

ske informant, er på interviewtidspunktet 50 år, mens B, som er vores mentalise-

ringsbaserede informant, er 55 år (Bilag A; Bilag B).  

 

Mere uddybende kan det siges om A, at han altid har arbejdet ud fra den objektrelati-

onsteoretiske og psykoanalytiske referenceramme, og at han gør dette overfor alle 

klienter (Bilag A, p. 3). De klienttyper, han har mødt gennem tiden har primært været 

nogle med svære problematikker, såsom psykosocial belastede børn og unge, her 

bl.a. aspergere. Han har dog kendskab til både til neurotiske, psykotiske og border-

line klienter, og i hans praksis nu ser han primært voksne med mere eksistentielle 

problemer både i individuel og parterapi (ibid., p. 4). A har ved siden af sin egen 

praksis tidligere erfaring fra forskellige psykologiske arbejdspladser som fx behand-

lingscentre for psykosocialt belastede unge (ibid., p. 2). Han har specialistuddannelse 

i psykoterapi, børne- og ungdomspsykologi og psykoanalyse samtidig med, at han er 

i gang med at tage supervisoruddannelsen og børnepsykoanalytikeren (ibid., p. 3).  

 

Ligesom A har informant B også efteruddannelser. Han har en psykoterapiuddannel-

se og en supervisoruddannelse indenfor det analytiske felt, og han er godkendt af 

dansk psykiatrisk selskab og dansk psykologforening som specialist i psykoterapi og 
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supervisor i psykiatri (Bilag B, p. 2). De klienttyper, som B primært har mødt i hans 

arbejde, er personlighedsforstyrrede, men han har arbejdet med et bredt udsnit af 

klienter, dog mest indenfor psykiatri (ibid., p. 3). B har altid været dynamisk inspire-

ret og særligt tiltrukket af objektrelationsteorien, men da han blev leder af en klinik 

for målrettet behandling af borderlineklienter, faldt han over MBT, som han blev 

tiltrukket af og har arbejdet målrettet ud fra de sidste 10 år. Denne tilgang er særligt 

benyttet overfor borderlineklienter, men han arbejder ud fra tilgangen overfor alle 

klienter og har haft stort set alle typer af klienter i denne behandling (ibid., p. 4).  

 

Det bør tilføjes, at begge vores informanter har været eksternt tilknyttet til universi-

tetsklinikken, hvor vi stiftede perifert bekendtskab med dem under vores praktik. Vi 

har derfor måtte gøre os nogle overvejelser omkring det, at vi i forvejen havde et 

vidst kendskab til disse, men da ingen af dem har fungeret som supervisor eller egen-

terapeut for os, men blot har optrådt i et par undervisningssammenhænge, ser vi ikke 

dette tidligere bekendtskab som et problem for nærværende undersøgelser. Vi er dog 

opmærksomme på, at vi må forholde os objektive og nysgerrige overfor terapeuter-

nes baggrund således, at vi ikke går ind i undersøgelsen med en forudantagelse, som 

muligvis kunne føre til, at vi går glip af vigtige detaljer. 

4.3.2 Det semistrukturerede interview 

Interviews er en metode, der er meget udbredt indenfor den kvalitative forskning, og 

vi anser denne metode som hensigtsmæssig til vores undersøgelse, da det herigen-

nem netop er muligt at undersøge informanters egen livsverden, som de ser den, så-

dan som det anbefales indenfor den fænomenologiske tradition, når man, som vi gør, 

ønsker at undersøge et komplekst fænomen (jf. 4.1; 4.2).  

 

Der findes flere former for interviewmetoder, som spænder fra helt åbne interviews 

til stramt strukturerede interviews, hvor intervieweren er meget styrende og pga. vig-

tigheden i at vælge den form, som er mest hensigtsmæssig for den enkelte undersø-

gelse (Kvale & Brinkmann, 2009, p 34), har vi tidligt i forløbet gjort os overvejelser 

omkring interviewformen. Ulempen ved et for stramt struktureret interview kunne 

være, at der ikke er mange muligheder for at nuancere de på forhånd fastlagte 

spørgsmål ret meget løbende, hvilket muligvis kunne bevirke, at vi gik glip af værdi-
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fuld information, som kunne dukke spontant op, selvom det kan antages, at det ville 

gøre en kategorisering og kvantificering af empirien nemmere (Tanggaard & Brink-

mann, 2010, p. 35f). Omvendt kunne ulempen ved et for løst struktureret interview 

være, at det kan være svært at fastholde et forudgående forskningstema, da man lette-

re kan ryge ud på et sidespor, hvorved man kan ende med en bunke interviews, der 

stritter i for mange retninger (ibid.). Da vi ønsker at opnå en specifik men samtidig 

dybere viden om, hvordan terapeuter bruger sig selv på forskellige måder, anser vi 

det som fordelagtigt både at have nogle nogenlunde standardiserede spørgsmål til 

terapeuterne samtidig med, at vi forholder os åbne overfor at kunne følge eksempler 

og tråde, som terapeuterne selv måtte bringe på bane i forbindelse med uddybende 

svar. Dette synes at være i overensstemmelse med den semistrukturerede interview-

form, da denne netop tillader en vis fleksibilitet i samtalen samtidig med, at inter-

viewet centrerer sig om nogle på forhånd fastlagte forslag til spørgsmål, nedskrevet i 

en interviewguide, der dog ikke nødvendigvis følger en kronologisk rækkefølge. Det-

te gør, at der bliver plads til at opnå mere specifikke og uddybende beskrivelser af de 

oplevelser og erfaringer, som ønskes undersøgt (Brinkmann, 2012, p. 85f; Kvale & 

Brinkmann, 2009, p. 45). 

 

Det semistrukturerede interview åbner op for en undersøgelse af, hvordan specifikke 

individer forstår fænomener i deres liv (Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 31). For-

målet med de livsverdensnære beskrivelser fra informanterne er at få en mere detalje-

ret viden om, hvordan de forstår og oplever den måde, de bruger dem selv på i tera-

pien, som ikke altid er nemt observerbart fra andre end terapeuten selv. Ligeledes 

ønsker vi at høre, hvad terapeuten i praksis anser for udfordrende for netop ham. 

Som fremhævet tidligere muliggør metoden således, at vi kan spørge mere konkret 

ind til begrebsforståelser og teoretisk begrundelse for interventioner og måder at bru-

ge sig selv på samtidig med, at vi forsøger at bevare en nysgerrig og ikke-

definerende holdning i vores udspørgen (jf. 4.1 ; 4.2). Denne holdning er især mulig 

at holde i det semistrukturerede interview, da samtalen kan følge den unikke interak-

tion pga. den indbyggede fleksibilitet (Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 36). En 

anden fordel ved interviewet er, at metoden kan tilvejebringe en detaljeret og intensiv 

analyse af en forholdsvis begrænset mængde af personers oplevelser af særlige fæ-

nomener, hvilket er fordelagtigt for et projekt som vores med begrænsede rammer og 

ressourcer (Brinkmann, 2012; Tanggaard & Brinkmann, 2010). Der kan desuden 
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argumenteres for, at en anden styrke ved interviewet er, at data kan repræsentere en 

casehistorie, hvor interviewet ikke blot afspejler en liste af specifikke svar, som in-

formanten leverer, men hvor selve casen er en kilde til viden og et resultat i sig selv 

(Flyvbjerg, 2010, p. 481ff). Fx kan den måde, som informanten forklarer sig på, give 

adgang til hans måde at tænke gennem sproget på (Tanggaard & Brinkmann, 2010, 

p. 33f), og i vores tilfælde, vil de sproglige formuleringer muligvis kunne sige noget 

om den teoretiske baggrund, han læner sig op ad, når han skal forstå sin egen rolle 

som terapeut. Det må dog også nævnes at udvælgelsen af en person eller et lille antal 

personer kan medføre en begrænsning ift. den usystematiske udvælgelse, og at flere 

teoretikere argumenterer for, at det kan være svært at generalisere ud fra kvalitative 

interviews (Karpatschof, 2010, p. 425; Brinkmann, 2012; Flyvbjerg, 2010), hvilket 

vil blive uddybet senere i afsnit 6.3. 

 

I forbindelse med en interviewundersøgelsesproces anbefales det af Tanggaard og 

Brinkmann (2010), at man følger en række trin. Som det første i processen har vi 

gjort os tanker omkring, hvad vi ville undersøge, og hvordan vi bedst muligt kunne 

opnå viden om vores emne. Dette har i praksis betydet, at vi i starten af processen 

søgte en del litteratur om emnet og skrev teoriafsnit ud fra denne viden, inden vi gik i 

gang med at interviewe, da en vis forforståelse if. Tanggaard og Brinkmann (2010) 

fører til, at man netop kan bedømme hvilke spørgsmål, der er mest hensigtsmæssige, 

og altså hvordan man bedst muligt opnår den ønskede viden, hvilket synes at være i 

tråd med den hermeneutiske tradition (jf. 4.1). 

 

Efter de indledende overvejelser og litteratursøgning udformede vi interviewguiden, 

og denne har vi, som anbefalet, inddelt i forsknings- og interviewspørgsmål, da 

forskningsspørgsmål ofte er mere teorinære og sjældent ligeså mundrette og livsver-

densnære som de omformulerede interviewspørgsmål, som må tilpasses den infor-

mant, som interviewes (Tanggaard & Brinkmann, 2010, pp. 40-42). Til sidst har vi i 

udformningen reflekteret over hvilke slags spørgsmål, der er mest meningsfulde at 

stille, da der findes flere typer spørgsmål, som passer til forskellige undersøgelser, og 

som har indflydelse på den retning, som et semistruktureret interview kan tage. Vi 

har især været opmærksomme på, at vi ikke benyttede for mange lukkede eller defi-

nerende spørgsmål, da vi gerne vil høre, hvilke begreber terapeuterne selv anvender, 

hvilket er nemmere at opfange gennem åbne spørgsmål, som har den fordel, at de 



 

60 

kan give anledning til, at informanten fortæller om noget konkret og detaljeret i for-

bindelse med emnet, som siger noget om netop hans særlige syn på egen rolle som 

terapeut i terapien, ligesom der i en forbindelse kan stilles opfølgende spørgsmål 

(ibid.). På baggrund af emnets kompleksitet valgte vi desuden, for at højne refleksi-

onsmulighederne for informanterne, at udsende nogle overordnede spørgsmål til in-

formanterne, da vi tænkte at informanterne derved havde mulighed for at være mere 

bevidste omkring, hvordan de brugte sig selv i terapi, idet nogle processer muligvis 

ville være svære at italesætte uden en forudgående refleksion. 

4.3.2.1 Interviewguide 

Introduktion: Interviewet omhandler terapeuters brug af sig selv i terapi, og hvilke udfordringer, der 

kan være forbundet med dette 

Anonymitet: Dit navn vil blive anonymiseret  

Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget på bånd og transskriberet. Såfremt det ønskes, kan du 

læse projektet, når det er færdigt. 

Tid: Interviewet vil tage ca. en time 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 

Baggrundsspørgsmål: 

 

Hvilken referenceramme arbejder 

terapeuten ud fra? 

 

Hvilke klientgrupper har terapeuten ar-

bejdet med? 

 

Hvor gammel er du? 

Hvordan er din uddannelseshistorie? 

Hvor mange år har du været terapeut? 

Hvordan er din teoretiske baggrund i dit arbejde? 

Hvor mange år har du arbejdet ud fra den teoretiske 

vinkel, som du arbejder ud fra nu? 

Har du egen praksis? Arbejder du ud fra en særlig refe-

renceramme i denne? 

Hvilke klientgrupper har du haft, og hvilke arbejder du 

særligt med? 

 

Spørgsmål til terapeutens holdning i 

terapi: 

 

 

Hvordan arbejder du som terapeut? 
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Hvordan er terapeutens holdning i 

terapien og hvordan anses den 

terapeutiske relation? 

 

Hvordan fremstår terapeuten overfor sine 

klienter, og hvordan anser han sin egen 

rolle? 

Hvordan ser den terapeutiske opstartsfase ud for dig? 

Hvor vigtigt er arbejdet med relationen for dig? 

Hvad anser du for relationen og hvad er alliancen for 

dig? Hvilken rolle spiller relationen / alliancen for dig? 

Hvilken terapeutisk holdning har du i mødet med klien-

ter? (magtforhold, neutral vs. involverende). Hvad mener 

du med det, når du siger det? Hvordan kommer det til 

udtryk? 

Forestil dig, at du sidder sammen med en klient, som du 

har anvendt psykoanalytisk / mentaliseringsbaseret terapi 

overfor, hvilken rolle føler du, at du har her? Hvem er 

den klient, som du tænker på lige nu? Kan du trække på 

nogle eksempler? Hvilken rolle mener du, at terapeuten 

skal have i en sådan situation? 

Tænk på en anden klient med andre problematikker, men 

hvor du stadig arbejder psykoanalytisk / mentaliserings-

baseret, hvordan er din funktion her? Hvad mener du, når 

du siger det? Hvordan kommer det til udtryk? Hvor me-

get viser du af det, og hvad sker der inde i dig? Tror du 

din klient lægger mærke til det? 

Når flere måder at bruge sig selv på er nævnt, hvordan 

adskiller de sig så fra hinanden ifølge dig? 

Hvilken holdning har du ift. at bruge dig selv som tera-

peut?  

Hvilken funktion har terapeuten if. dig? Er det også den 

måde, du bruger dig selv på, eller kan du også afvige fra 

denne holdning og i så fald hvorfor?  

Er din holdning forskellig overfor forskellige klienter? 

Hvis ja, hvilke? 

På hvilken måde bruger du dig selv i terapien? (når de 

nævner definitioner så altid spørge ind til, hvordan de 

definerer dem). Hvis de fx nævner noget, der minder om 

vores begreber, men ikke nævner selve begrebet, så kan 

vi sige: det du snakker om lige nu får mig til at tænke på 
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modoverføring – er det også det, du tænker på? 

Hvor meget viser du af dig selv, når du bruger dig selv?  

Hvilken holdning har du generelt til terapeut åbenhed og 

selvafsløring? Og hvordan kommer det til udtryk i dine 

terapiforløb? Kan du give et eksempel? Er dette af-

hængigt af den klient, du sidder overfor – og hvordan? 

Hvad anser du som det mest effektive i terapi? Hvordan 

bidrager du selv til dette? 

 

Spørgsmål til hvordan det at bruge sig 

selv som terapeut kan føre til foran-

dring i klienten:  

 

Hvad opfatter terapeuten som forandring 

hos klienten, og hvad er forandringsska-

bende elementer i terapien? 

 

Hvad er forandring hos klienten if. dig? 

Hvordan opnås forandring hos klienten? 

Hvordan kan du som terapeut være med til at skabe for-

andring? 

Hvordan anser du effekten af at bruge dig selv ift. at 

skabe forandring i klienten? 

På hvilken måde kan dine egne processer bidrage til 

terapiudbyttet? (spørge ind til både indre og ydre udtryk) 

Er det din brug af dig selv og egne processer, der fører til 

klientens bedring eller er det et middel til at nå målet 

(om fx indsigt?) 

Hvordan virker det at bruge sig selv ift. at skabe 

forandring (procesdelen) 

 

Spørgsmål til udfordringer ved at bruge 

sig selv: 
 

Hvilke udfordringer kan terapeuten 

opleve, når han anvender sin angivne 

referenceramme og terapeutiske 

holdning? 
 

Er der nogen klienttyper, der passer bedre 

til en interventionsform end andre, og 

hvad må man i så fald overveje? 

 

Hvilke udfordringer er der forbundet med at bruge sig 

selv i terapien? Kan du give eksempler, hvor du har 

oplevet det? Hvorfor er det udfordrende for dig?  

Er det nogen bestemte måder at bruge sig selv på, som er 

udfordrende? Og er det særligt overfor nogen bestemte 

klienter?  

Hvilke implikationer kan disse udfordringer have for 

behandlingsforløbet?  
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4.3.3 Pilotforsøg 

For at sikre os, at vores interviewguide var meningsfuld, har vi valgt at prøve den af 

på en medstuderende som et slags pilotforsøg. Dette var både med henblik på at tjek-

ke, om vores spørgsmål var forståelige for andre end os selv og for at sikre os, at vi 

med spørgsmålene kom rundt om emnet, og at der ikke var noget, der burde tilføjes, 

inden den skulle tages i brug i de egentlige interviews. Da pilotforsøget levede op til 

Hvad gør du, når du møder sådanne udfordringer?  

Er der nogen klienter, som ikke passer ind i den måde, 

som du arbejder på, tror du?  

Kan terapeuten nogen gange have svært ved at mærke 

sig selv – og bruge sig selv? Og hvornår sker der?  

Er der tidspunkter, hvor du må bruge dig selv mere end 

andre? 

Oplever du, at dine egne følelser ift. klienten kan være en 

udfordring? Hvordan forstår du din egen modoverføring 

– og begrebet generelt? 

Hvilke fordele og ulemper kan det være ved forskellige 

måder at bruge sig selv på – her spørge ind til de begre-

ber informanten har nævnt, eller dem der falder os ind 

(fx selvafsløring) 

 

Generelle og uddybende spørgsmål:  

 

 

Vær undrende og nysgerrig for at indfange livsnære 

oplevelser. Det er desuden vigtigt, at vi ikke er for defi-

nerende i vores spørgsmål, for at det særligt kvalitative 

aspekt ikke går tabt, men samtidig vigtigt at få informan-

ten til tydeligt at definere de begreber, som han selv 

nævner.  

 

Hvad mere, hvad mere? Kan du give eksempler? Kan du 

uddybe det? Hvad mener du med det? Hvad udgør… for 

dig? Hvordan er det så for dig? Hvad tænker du på lige 

nu? 
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vores forventninger, og spørgsmålene gav mening for vores medstuderende, foretog 

vi ikke nogen ændringer i interviewguiden. 

4.3.4 Transskription 

Interviewundersøgelsen indebærer en række oversættelser, og transskription er en 

sådan nødvendig oversættelse, da det først er muligt at lave analyser på interviewene, 

når den mundtlige samtale er oversat til et skriftligt produkt (Tanggaard & Brink-

mann, 2010, pp. 43, 45). Det er her vigtigt at være opmærksom på, at det mundtlige 

og skriftlige sprog er meget forskelligt, og at noget interaktion kan gå tabt i trans-

skriptionsprocessen, da man på skrift fryser noget fast, som egentligt er dynamisk 

(ibid.). På grund af dette har vi reflekteret over vigtigheden af den interpersonelle 

kommunikation, og hvad vi skulle være opmærksomme på i oversættelsen ift. vores 

emne. Vi har vurderet, at den dynamiske interaktion er vigtig, når vi taler med tera-

peuterne om, hvordan de bruger sig selv, da forskellige måder at udtrykke svar på 

mundtligt evt. kan sige noget om, hvordan det er for terapeuten at svare på de enkelte 

spørgsmål, men samtidig tænker vi, at fokus i denne opgave mest ligger på den ind-

holdsmæssige dimension og mindre på måden, det udtrykkes på hvilket har medført, 

at vi har valgt en mere simpel transskriptionsmodel (Bilag A; Bilag B).  

4.3.5 Analyseovervejelser 

Når man analyserer et interview betyder det i praksis, at man bryder noget ned i min-

dre dele, hvorefter man forsøger at sætte det sammen igen til et større billede på en 

meningsfuld måde, så man til sidst bliver i stand til at se nye sammenhænge, som var 

skjulte i starten (Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 45f). I fortolkningsprocessen 

laver man således opdelinger i materialet, og det kan betyde at nogle nuancer kan gå 

tabt, men ud fra det hermeneutiske perspektiv, så er det nødvendigt, for at opgaven 

kan få struktur og at man, som forsker, kan opnå en ny og større forståelse af emne. 

Dette betyder samtidig, at vi i vores analyse fjerner os fra det rent fænomenologisk 

beskrivende og bevæger os over imod at blive fortolkende og kategoriserende for at 

vi kan opnå struktur i opgaven (jf. 4.1). I denne proces er vi inspireret af Interpretive 

Phenomenological Analysis (IPA) metoden, der er en tematisk analyse, hvor fokus 

ligger på, hvordan informanter oplever situationer og livsbegivenheder, hvorefter der 

forsøges at skabe mening i disse beskrivelser ved netop at bryde dem op i kategorier 
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(Langdridge, 2007, p. 107). Metoden indeholder fire trin, og den er karakteriseret ved 

at være meget grundig, da det anbefales, at man arbejder frem og tilbage mellem 

trinene for at tjekke, om det hele er med og forstået korrekt (ibid.). Vi kategoriserer 

på en sådan måde, at vi til at begynde med opdeler interviewmaterialet i overordnede 

meningsenheder, hvorefter disse senere transformeres og samles under videnskabeli-

ge kategorier, som har afsat i de begreber, som kendes fra vores teoriafsnit (ibid., p. 

110f.). Selvom vi er inspirerede af IPA, så vil vores brug af denne ikke være så strikt 

og kategorisk, som trinene sædvanligvis ligger op til, da en kategorisering i IPA fx 

indebærer, at emner inddeles i prioriteret rækkefølge, mens vi vurderer, at flere udta-

lelser kan være lige betydningsfulde indenfor vores emne, og at vi vil forsøge at have 

mere detaljerede beskrivelser i analysen, end der som oftest ligges op til. 

4.3.6 Etiske overvejelser 

Da det semistrukturerede interview, som den terapeutiske samtale, indebærer et ulige 

forhold med en asymmetri imellem intervieweren og informanten, og da interviewe-

ren kan styre interviewet i en bestemt retning, har han også et etisk ansvar i inter-

viewsituationen (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 50f). Nordiske psykologer har siden 

1980’erne haft fælles etiske principper, som er udarbejdet i fællesskab med Den Eu-

ropæiske Psykologsammenslutning (EFPA), og disse har netop til hensigt at dække 

situationer, som psykologer kan komme ud for i deres faglige virke, idet de besidder 

et stort ansvar på mange områder. Principperne er udformet for at fremme den etiske 

refleksion, og dette består i, at psykologer ved enhver opgave må tænke over mulige 

etiske dimensioner (Etiske Principper For Nordiske Psykologer, regelsæt 2008-2010, 

p. 29). I forhold til lige præcis interviewsituationen har Kvale og Brinkmann (2009) 

fremsat nogle tommelfingerregler, som alle bør overveje forud for et interview. In-

formeret samtykke er den først regel, og dette indebærer, at intervieweren informerer 

om undersøgelsens overordnede formål og design, hvorefter informanten giver sit 

samtykke (ibid., p. 89f).  Denne regel har vi fulgt ved at bede vores informanter om 

at underskrive en samtykke- og fortrolighedserklæring (Bilag D), hvor undersøgel-

sens formål, design og længde var nedskrevet, som de fik en kopi af selv. En anden 

regel, fortrolighed, betyder at vi som forskere har ansvar for, at informanten er ano-

nym og ikke kan genkendes af andre (Kvale & Brirnkmann, 2009, p. 91f), hvorfor vi 

i vores interviews har udskiftet navne og andre særlige personfølsomme data. I for-
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hold til vores forståelse af sammenhængen imellem informanternes baggrund og 

brugen af dem selv, har vi dog set os nødsaget til at være mindre anonymiserende 

ved beskrivelsen af informanternes arbejdsområder og uddannelsesmæssige bag-

grund, da denne information synes brugbar i en senere diskussion. En anden ting, vi 

har overvejet, er konsekvenser, da et kvalitativt interview kan indbyde til, at infor-

manten kan komme til at overskride egen grænse ved fx at fortælle mere, end han 

ønskede (ibid.). Selvom den måde, terapeuten bruger sig selv på kan have personlige 

dimensioner, så tænker vi ikke umiddelbart, at emnet indbyder til, at terapeuterne vil 

fortælle for meget eller fortryde deres svar men for at være på den sikre side, så af-

slutter vi interviewene med at spørge, hvordan informanterne havde det med inter-

viewet, og om de evt. skulle have fortrudt noget. 

5 Analyse 
I det følgende vil vi skitsere, hvordan terapeutens brug af sig selv beskrives og for-

stås af den psykoanalytiske informant (jf. 5.1) og den mentaliseringsbaserede infor-

mant (jf. 5.2). Selvom fænomenerne er overlappende, vil vi blive kategoriserende ift. 

informanternes svar, hvilket vil komme til udtryk i den måde vi har valgt at struktu-

rere og opdele dette afsnit og de dertilhørende overskrifter på. 

5.1 Den psykoanalytiske informant (A) 

5.1.1 Terapeutens arbejdsgang 

Som tidligere nævnt arbejder informant A ud fra den psykoanalytiske og objektrela-

tionsteoretiske referenceramme overfor alle sine klienter (jf. 4.3.1). Denne tilgang 

medfører, at A er meget arkæologisk orienteret og hurtigt bliver optaget af klientens 

fortid og hans relationsformåen (Bilag A, l. 140-146), hvor han med sidstnævnte me-

ner: ”Hvor meget kan de finde ud af at relatere sig til andre, og hvor tæt kan de have 

det med andre og så videre” (ibid., l. 141-143). A fortæller at han, selvom han godt 

er klar over, at det er i her-og-nu at forandring sker, og hans tilgang derfor er lidt 

gammeldags, har gode erfaringer med at forsøge at forstå og bevidstgørende nuvæ-

rende problematikker ved at sætte dem i relation til fortiden (ibid., l. 754-766). I for-

hold til de terapeutiske rammer fortæller A, at klienterne som regel ligger ned på 
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briksen, og at han sidder bag ved dem. Hvis de kommer mindre end eller en gang om 

ugen, så sidder klienten som regel oppe (ibid., l. 113-122). A mener dog, at mindst to 

gange om ugen er mest hensigtsmæssigt, da det ”virker langt bedre end, hvad kan 

man kalde det, tyndere kontakt” (ibid., l. 159-164). Herudover lægger A stor vægt på, 

at han i fælleskab med klienten sætter rammerne for samarbejdet, formulerer en ar-

bejdshypotese og aftaler, hvordan der kan arbejdes med problematikken: 

”de præsenterer deres problem, og vi finder ud af i fællesskab, 

hvordan samarbejder vi, og [...] hvordan kan jeg formulere det som 

en problematik, og så mit bud på, hvordan kan der arbejdes med 

det” (ibid., l. 151-157). 

De første samtaler har desuden til formål at undersøge klientens forventninger til 

terapi, fortælle dem, hvad terapi går ud på, og i nogle tilfælde at henvise dem videre 

og fx til en kognitiv terapeut. Dette gør han fx ved klienter, som gerne vil have værk-

tøjer, og som, selv efter en grundig undersøgelse, stadig holder fast i dette ønske 

(ibid., l. 92-98). Så taler A fx med klienten om, at han kan hjælpe ham med ”at tale 

om, hvordan det var at være ham, når han prøvede at lave de her ting, men at det 

blev hans eget projekt” (ibid., l. 103-105) og siger, at han også godt kunne se for sig, 

hvordan klienten ”kunne gøre det her i samarbejde med en kognitiv psykolog” (ibid., 

l. 105-107). Efter at have afstemt forventninger og blevet enige om en arbejdshypo-

tese, begynder, hvad han med egne ord kalder for, rugbrødsarbejdet, der som regel 

starter ”med den problematik, de henvender sig med, og så bevæger det sig over til at 

være mere dem, som hele personer i hele deres liv, og hvor de involverer meget mere 

end den problematik, de startede ud med” (ibid., l. 169-173). A synes altså at skelne 

mellem forskellige faser i terapien, hvortil der er knyttet forskellige roller. I starten 

lægger A meget vægt på at udstråle en imødekommenhed og interesse for at forstå 

klienten, hvorimod han senere i forløbet har mere fokus på overføringsrelationen 

(ibid., l. 193-203, 226-228, 374-385). 

5.1.2 Terapeutens holdning og rolle 

I samarbejdet med klienten gør A meget ud af at etablere en god kontakt, hvor klien-

ten ” føler sig godt imødekommet og godt forstået, [...] at give dem oplevelsen af, at 

der er en, der er meget indstillet på at forstå hvem de er, på et mere dybt plan, end 

man gør i dagligdagen” (Bilag A, l. 184-190). Dette kommer til udtryk i A´s person-

lige attitude og mimik (ibid., l. 193-197), og A siger, at denne holdning formentlig 
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ikke adskiller sig fra andre terapeuters (ibid., l. 198f). A bruger sig selv, og bl.a. hans 

personlige attitude, til at få klienten til at føle sig forstået og godt tilpas i relationen, 

og dette synes at være i overensstemmelse med, hvad der blev skitseret ift. den im-

plicitte allianceopbygning i det nyere psykoanalytiske perspektiv (jf. 3.2.1). Dette 

syn er i tråd med, at A påpeger at overføringsarbejdet (Bilag A, l. 754) samt relatio-

nen er dét, hvor ”det mest effektfulde ligger i virkeligheden” (ibid., l. 178-179). A 

skelner desuden tydeligt mellem at være terapeut og at være medmenneske overfor 

klienten. Når A har sat sig ned med klienten, og de er gået i gang med arbejdet ”så i 

princippet fortæller jeg ikke noget om mig selv, og bruger ikke mig selv på en anden 

måde end det med overføringen. Der bruger jeg ikke eksempler fra mit liv, eller for-

tæller sådan detaljer, konkrete oplysninger.” (ibid., l. 495-500). Når det handler om 

mere praktiske ting ift. rammerne eller terapien så gør A dog ”noget ud af, ikke at 

være psykologen, der tolker noget, de siger, [...] når vi står op eller sidder overfor 

hinanden og er ved at ordne noget. Så er vi medmennesker” (ibid., l. 528-532) og ”så 

er vores relation ikke asymmetrisk længere, så er vi to ligeværdige mennesker, [...] 

Så der tillader jeg mig at være mig selv på en anden måde” (ibid., l. 502-506). Af 

den grund svarer A ikke umiddelbart på spørgsmål, når han får stillet nogen under 

sessionen, men er i stedet interesseret i at undersøge, hvad der ligger bag spørgsmålet 

(ibid., l. 308-312). A´s holdning bunder i, at han mener, at: 

”det mest hensigtsmæssige er, at klienten erfarer meget lidt om mig 

som privatperson. Det styrende i den opfattelse er, at klienten har 

brug for en projektionsfigur, og at denne figur bliver så bredt fav-

nende som muligt, hvis ikke klienten skal forholde sig til en viden 

om terapeuten. Denne viden vil risikere at forstyrre klientens frie 

leg” (ibid., l.1015-1022). 

Informant A betoner vigtigheden af en neutral og anonym holdning, og i denne for-

bindelse uddyber A, at han forstår neutralitet som ”at man ikke er styret af andet end 

klientens problematik. [...] Det vil sige, at man ikke er påvirket af sin egen problema-

tik og ikke har en anden agenda end den, som klientens problematik nu gerne skulle 

medføre” (Bilag A, l. 661-666). A´s holdning menes at være i overensstemmelse med 

de nyere psykoanalytiske terapeuter, der bruger sig selv i overføringsarbejdet samt 

mener, at ens egen personlighed ikke kan adskilles fra rollen som terapeut, men dog 

stadig har en traditionel forståelse af neutralitet og personlig anonymitet (jf. 3.3.2.1; 

3.3.2.4). A fortæller dog, at hvis det skulle vise sig, at det er meget vigtigt for klien-



 

69 

ten, at han fortæller noget om sig selv, så kan han godt gøre det efter den tidligere 

nævnte grundige undersøgelse. Dette synes at være i overensstemmelse med, at Knox 

og Hill (2003) fremhæver, at selvafsløring kan kombineres med en udforskning af 

klientens tanke og følelsesverden (jf. 3.3.2.3.3.). 

5.1.3 Modoverføring 

Som tidligere nævnt har A senere i forløbet fokus på overføringsrelationen (jf. 5.1.1) 

og A lægger derfor stor vægt på ”at bemærke hvilke følelser, der bliver vakt i mig i 

samvær med den klient, jeg sidder sammen med, og så formulere noget af det” (Bilag 

A, l. 203-206). Han fremhæver, at etableringen af en god relation og en samarbejds-

alliance skal være på plads, før modoverføringsarbejdet kan begynde (ibid., l. 380-

384). Formuleringen af disse følelser kalder han for overføringstolkninger, som han 

opdeler i, at ”det kan enten være en umiddelbar spejling af, hvad jeg oplever, eller 

det kan være en oversættelse til noget andet” (ibid., l. 227f), hvor ’andet’ synes at 

henvise til en tolkning, som er knyttet til en refleksiv proces: 

”hvad er det mon for nogen billeder, jeg får i det her samvær. Og 

det kan jo være fantasier om, jeg skal huske at sætte vasketøj over, 

når jeg kommer hjem. Hvad betyder det, at jeg får den/ det billede i 

samvær med denne klient. [...] så vil jeg gøre et forsøg på at forstå, 

[...], hvad er det, den her klient gør i samvær med mig, som får mig 

til at tænke det her. Det kan også være en symbolik omkring, der er 

noget vasketøj, der er noget tøj, der skal vaskes, hvad er det vi er i 

gang med her. Er vi i gang med en storvask. Et eller andet, hvor jeg 

prøver at fantasere videre for mig selv, og så måske ikke nødven-

digvis spejle, og altså sige tilbage til klienten, jeg får de her bille-

der, og det er noget jeg tænker på, hvad er det mon, der sker mel-

lem os, så kan det også være, at jeg bare siger noget i retning af, at 

jeg har en fornemmelse af, at du er rigtig optaget af, at nu skal der 

altså ske noget i dit liv” (ibid., l. 207-225, p. 6). 

Som det fremgår af citatet, kommunikerer A ikke altid de følelser, der bliver vækket 

i ham direkte men vælger i stedet at bruge dem som tolkning, hvor han tolker på de 

billeder og følelser, der bliver vækket i ham. Dette synes i overensstemmelse med 

Casement (1987), der, på samme vis som A, er fortaler for at tolke frem for at afsløre 

mere direkte omkring egne følelser (jf. 3.3.2.3.1). 
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Informant A differentierer desuden mellem modoverføringsfølelser og projektion. 

Første er for ham ”de mere mystiske uforklarlige billeder eller følelser jeg får” (Bi-

lag A, l. 248f), som følge af samværet med den anden, hvorimod han anser det som 

projektion, hvis han fx sidder overfor en klient, der er meget kritisk overfor ham, og 

altså projicerer et eller andet over i ham og ser ham som et kritisabelt objekt, og der-

for bliver vred, uden at der er noget at blive vred over (ibid., l. 231-235, 246-247). 

Denne forståelse af projektion synes at være i tråd med Kleins (1946) begreb om 

projektiv identifikation, som betegner, at klienten projicerer dele af sin egen person 

over i terapeuten (jf. 3.3.1.1.2). I forbindelse med en projektion kan A finde på at 

sige: ”det føles som om, at du føler dig rigtig kritisk overfor mig lige nu, eller jeg 

tænker, at du måske er vred på mig lige nu” (Bilag A, 237-239), og dette anser A 

som en spejling (ibid.). Dette kan forstås i tråd med Kohut’s (1971) begreb om spej-

ling, hvor terapeuten fungerer som et ekko og derfor adskiller sig fra fortolknings-

begrebet. I modsætning til det tidligere eksempel omkring vasketøjet, som blev itale-

sat via en tolkning, vælger A her at italesættelse følelsen mere direkte men stadig 

med fokus på klienten, da projektionen netop er udtryk for, at følelsen kommer fra 

klienten og ikke fra terapeuten. A synes således at mene, at ikke alle følelser, der 

bliver vækket i ham, er modoverføringsfølelser, og at italesættelsen af de billeder og 

følelser, som han får også kan være udtryk for en projektion. Ifølge Racker’s (1957) 

forståelse ville det pres, som klienten lægger på terapeuten ift. at identificere sig med 

klientens fantasi, kunne opfattes som modoverføring, da Racker (1957), i hans for-

ståelse, kobler modoverføring til begrebet ’projektiv identifikation’ (jf. 3.3.1.2.2). A 

understreger samtidig, at terapeuten også må være opmærksom på, om klienten væk-

ker noget i en, som har med en selv at gøre – dette anser A også som en modoverfø-

ringsfølelse (Bilag A, l. 257-260), og dette synes at være i overensstemmelse med 

det, som Winnicott (1949) kalder for den subjektive modoverføring, eller det som 

Casement (1987) kalder for den personlige modoverføring (jf. 3.3.1.2). 

 

I tråd med disse teoretikere påpeger A, at for at kunne skelne mellem de forskellige 

overføringsfølelser, kræves der et sorteringsarbejde, hvor terapeuten overvejer ”er 

det nu mig, der egentlig ikke er på arbejde, er jeg for optaget af noget derhjemme, er 

det min eget billede, der kommer op, eller er det udtryk for noget, der kommer fra 

klienten” (Bilag A, l. 250-254). Terapeuten må grundigt overveje, hvor følelsen 
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kommer fra samtidig med, at han overvejer, om følelsen skal gives tilbage til klienten 

eller ej. A siger i denne forbindelse, at denne vurdering er en intuitionssag (ibid., l. 

270). Han fremhæver dog samtidig, at dette er afhængig af klientens funktionsni-

veau, og at han hos mere skrøbelige klienter reflekterer mere aktivt omkring inter-

ventionsform og timingen af denne, hvorimod han ved de bedre strukturerede klien-

ter er mere fri og trækker på sin intuition: 

”skrøbelige, forstået på den måde, at de hurtigt kommer til at føle 

sig trængt og kritiseret, og udstillet, der gør jeg et stykke arbejde, 

bevidst arbejde, hvor jeg prøver at finde ud af, hvornår er timingen 

rigtig ift. at give dem noget tilbage, og hvilken form skal de have 

det tilbage. Dem som er bedre struktureret, typisk en velfungerende 

neurotiker, der tillader jeg mig ikke at være så reflekteret, [...] der 

bliver det mere en associationsleg, mig og klienten imellem, hvor 

jeg også mere frit bare siger, hvad der falder mig ind uden at over-

veje det med rigtige tidspunkter osv.” (ibid., l. 277-287). 

Som en del af sorteringsarbejdet lægger informant A stor vægt på at have en rum-

mende funktion. For ham ligger i rumme-begrebet ”at man ikke umiddelbar reage-

rer, men at man tager det til sig, i sig, holder det i sig, og fordøjer det. [...] Du kan 

ikke fordøje uden at rumme” (ibid, l. 825-835). I forhold til at fordøje, nævner A 

også, at det er hans ansvar at ”give det tilbage i en form, som jeg vurderer er den 

rigtige, faciliterende for den klient” (ibid., l. 585-587). Dette fokus på betydning af 

den rummende funktion synes at være i tråd med Bion’s (1962a) forståelse, som 

henviser til at kunne rumme følelser og fordøje oplevelser for klienten, så de kan 

gives tilbage i en anden form (jf. 3.3.1.3.2). Mere generelt anser A modoverføring 

som et vigtigt redskab til at forstå klientens ubevidste, og at dette syn er i tråd med 

nyere terapeuters forståelse af begrebet (jf. 3.3.1.2). A uddyber dette ved at forklare, 

at den åbner op for muligheden for at fange de underliggende scenarier: 

”det kan være et objektrelationsscenarie, [...] eller det kan være en 

problematikscenarie: jeg bliver altid misforstået eller svigtet, eller 

hvad det nu kan være; som ikke skinner igennem på det manifeste 

niveau, og som jeg bliver nød til at prøve at fange i min modoverfø-

ringsfølelse, altså det er der, at jeg har muligheden for at fange det.” 

(Bilag A, l. 424-432). 
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5.1.4 Selvafsløring  

I det ovenstående var vi kort inde på, at A kalder italesættelsen af overføringsfølelser 

for overføringstolkninger, og at han differentierer mellem to former, nemlig den spej-

lende og tolkende italesættelse af overføringsarbejdet, hvor sidstnævnte synes at 

henvise til, at A oversætter de følelser og billederne, der bliver vakt i ham til en tolk-

ning frem for at kommunikere følelserne, der vækkes i ham mere direkte, som først-

nævnte form synes at indebære (jf. 5.1.3). Til dette kan der tilføjes, at selvom A ikke 

italesætter overføringsfølelser i en direkte form, så kan de ubevidst alligevel ligge i 

fortællingerne: ”jeg kan sige noget i retning af, at nu får jeg et billede på et eller 

andet, og i de billeder kan der jo godt ligge nogen følelser, men jeg siger sjældent, at 

nu får jeg en følelse af sådan og sådan” (Bilag A, l. 621-625). I tråd med Casement 

(1987) og Bloomgaarden og Mennuti (2009) synes A altså at fremhæve, at terapeuten 

i relationen, ofte viser mere af sig selv, end han er klar over og ubevidst kan komme 

til at kommunikere følelser til klienten gennem billeder eller den måde, han stiller 

spørgsmål på (jf. 3.3.2.4). Selvom A er åben overfor at vise sig selv som person i 

terapirummet, så synes han helst at ville undgå en mere direkte og intentionel afslø-

ring omkring sig selv. I denne forbindelse blev det tidligere nævnt, at A ikke er forta-

ler for at give eksempler fra sit liv eller fortæller detaljer, konkrete oplysninger, eller 

andet om ham selv som privatperson (jf. 5.1.2). 

 

A giver to eksempler på særtilfælde, hvor han bruger en større åbenhed omkring sig 

selv som person for at hjælpe klienterne. I det første eksempel fortæller han, at han 

hos en klient, som hurtigt får oplevelsen, at terapeuten bliver væk, ikke holder sig til 

standardproceduren og vender oplevelsen tilbage til klienten og undrer sig over, hvad 

det er udtryk for i klienten (Bilag A., l. 308-312). Her reflekterer han derimod først 

over, hvad der kommer fra ham selv, og hvad der kommer fra klienten og overvejer i 

denne forbindelse, hvor han selv var henne. Hvis det er tilfældet, og klienten faktisk 

har ret, så indrømmer informant A dette overfor klienten (ibid., l. 312-335). A er alt-

så parat til at se på, hvordan han har bidraget til klientens oplevelse i terapirummet, 

og dette synes at være i overensstemmelse med, hvad der tidligere blev skitseret i 

teorien vha. Jørgensen (2010) (jf. 3.3.2.4). Baggrunden, for at A gør dette, er for at 

hjælpe klienten til at konstatere, hvad der var tilfældet, altså hvornår er klientens for-

nemmelse rigtig, og hvornår er den forkert (Bilag A, l. 313-335). Dette skal virke 
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som en bekræftende intervention, da klienten er psykosenær og har et paranoid be-

redskab og derfor er meget usikker på, hvad der kommer fra hende selv, og hvad der 

kommer fra andre. A vil derfor nødigt bidrage til ”den usikkerhed hun kan have om-

kring det, hun oplever, [...] når hun faktisk rammer plet” (ibid., l. 645f), men vil der-

imod ”hjælpe hende med at få en større sikkerhed [...] Og det gør jeg ikke ved at 

lade som om, at jeg var tilstede, hvis jeg ikke var tilstede.” (ibid., l. 651-654). Åben-

heden om sig selv synes her at tjene som redskab til, at klienten kan udvikle en reali-

tetsnær fornemmelse af sig selv, og dette menes være i tråd med Forrests (2010) op-

fattelse samt med Knox og Hill (2003), der mener at selvafsløring kan hjælpe til at 

validere klientens virkelighed (jf. 3.3.2.4). I det andet eksempel, som A nævner, af-

viger han fra normen ved at svare på et spørgsmål fra klienten:  

”med ham startede jeg med at prøve at erindre: har jeg nogensinde 

haft det, og så svarer jeg på det, og så taler vi om at han har det. [...] 

Jeg tror, at hvis jeg ikke svarede, så ville det være svært for ham at 

tale om sin familie og sin problematik derhjemme i den familie, 

[...]. Og jeg tror, at han bruger mig som identifikations- eller rolle-

model, hvordan er man også en voksen farfigur, hvor jeg så har 

valgt med ham, at det/ Jeg behøver ikke, eller jeg har ikke nogen 

vej at gå ift., at det skal symboliseres det hele, og at vi skal tale om 

hans følelsesmæssige problematik, fordi han er på en meget konkret 

plan, hvor jeg føler med ham, så er det det rigtige at give ham de 

svar, de konkrete svar” (Bilag A, l. 452-476). 

Informant A vælger i denne sammenhæng altså at svare på klientens spørgsmål for at 

tjene som rollemodel og en voksenfigur, som bl.a. Knox og Hill (2003) henviser til 

(jf. 3.3.2.4.1). Han gør det desuden for at imødekomme klienten relationsmæssigt, da 

A formoder, at klienten ville føle sig afvist, hvis han ikke svarede på hans spørgsmål 

(ibid., l. 480-486). A beskriver dette som at træde lidt ud af rollen som terapeut, og 

over i pædagogrollen (ibid., l. 492-494). Forskelligt fra første eksempel, der centre-

rede sig omkring terapeutens oplevelse i her-og-nu relationen til klienten, synes den-

ne form for åbenhed dog at handle om informationer om terapeutens private liv. Dis-

se to former for selvafsløring menes at være i overensstemmelse med de to hoved-

former for selvafsløring, der blev præsenteret i afsnit 3.3.2.4.1. 

 

I forbindelse med eksemplerne fortæller A desuden, at han kun afviger fra normen 

efter en grundig overvejelse og kun, hvis det er klienter, som han har haft i et langt 
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og intensiv forløb og derfor har en fornemmelse af at kende godt og vide, hvorfor 

han vil bruge sig selv på en måde, der træder ud over den neutrale holdning (ibid., l. 

615-630). Vurderingen, omkring om A skal bruge en åbenhed omkring sig selv eller 

ej, synes altså at være på individuel basis, og dette synes at være i god overensstem-

melse med dét, som på forskellig vis blev skitseret i teorien igennem Fairbairn 

(1946), Winnicott (1949), Ferenczi (1926/1969), Henretty og Levitt (2010) samt 

Knox og Hill (2003) (jf. 3.3.2.2; 3.3.2.4.2). 

 

Informant A fortæller desuden, at der, hvis han afviger fra normen, ikke decideret er 

en grænse for, hvad han fortæller: 

”Når jeg meddeler noget om mig selv til en klient er der egentlig 

ikke nogen grænser. Men jeg ville have svært ved at forestille mig 

det nyttige for en klient ved at kende til mine seksuelle præferen-

cer, min og mine nærmeste indbyrdes forhold etc.” (Bilag A, l. 

1024-1029). 

Disse beskrivelser synes at være i tråd med hvilke personlige informationer, der if. 

Edwards og Murdock (1994) synes at være passende/upassende (jf. 3.3.2.4). Det er 

dog svært at høre, om dette kun gælder for selvafsløring af faktuelle oplysninger, 

eller om A heller ikke har en grænse for, hvor meget han ville fortælle om egne ople-

velser, erfaringer eller følelser, hvis han oplever, at det kan være nødvendigt for kli-

enten. Eksemplerne tyder dog på, at A først meddeler noget om sig selv, hvis klien-

ten direkte stiller et spørgsmål eller indirekte efterspørger et svar, og terapeuten der-

for bliver sat i en situation, hvor han bliver nød til at overveje afsløringen. 

 

A fortæller endvidere, at han, selvom han i de fremførte eksempler har beskrevet en 

måde at bruge sig selv på, ikke personlig ville definere det som selvafsløring (Bilag 

A, l. 637-639). Han mener, at selvafsløring adskiller sig fra den måde, han bruger sig 

på, ved at det repræsenterer en mere uforarbejdet form, hvormed A forlanger af sig 

selv at hans beslutning skal være grundig gennemarbejdet og fordøjet (jf. 5.1.4). Det-

te kommer til udtryk i følgende citat: 

”hvis jeg siger, at jeg kan mærke [...] at jeg bliver vred, når du er 

sådan overfor mig, så tænker jeg at det er uforarbejdet. Det er bare 

mig, der fortæller om hvilke følelser, jeg har nu [...] Hvor at med 

modoverføringsarbejdet, der forlanger jeg af mig selv [...] at jeg 
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fordøjer det [...] giver det tilbage i en form, som jeg vurderer er den 

rigtige, faciliterende for den klient. Hvor jeg tænker, at hvis det er 

selvafsløring, så [...] det bliver mere umiddelbart og mere uforar-

bejdet, ufordøjet fra min side” (Bilag A, l. 570-589). 

Det synes dog svært at høre, om dette også gælder for de eksempler, han har givet 

tidligere, hvor han svarer klienten på spørgsmål eller bekræfter klienten oplevelse af 

terapeuten, eller om denne holdning kun gælder ift. differentieringen mellem selvaf-

sløring og overføringsarbejde og altså spejlinger og tolkninger. Om begrebet selvaf-

sløring fortæller A desuden, at han tror, at hensigten kan forstås som at ”man prøver 

at facilitere klientens adgang til sit eget følelsesliv ved at gå foran og afsløre noget 

om sig selv, som viser dem, at det er sådan her, at man kan arbejde med sig selv, 

altså være opmærksom på sit eget følelsesliv” (ibid., l. 554-558). Dette synes at 

stemme overens med den måde Knox og Hill (2003) beskriver selvafsløring som 

forbillede på (jf. 3.3.2.4.2). Informant A giver udtryk for, at man kan bruge selvafslø-

ring som en form for relationsarbejde ved at fortælle noget om sig selv: ”jeg kan 

mærke, at jeg bliver følelsesmæssig berørt, altså fx jeg kan mærke, at jeg bliver vred, 

når du siger sådan her til mig eller er sådan her overfor mig” (ibid., l. 558-561), og 

altså som en mere eksplicit italesættelse af de umiddelbare følelser ift. klientrelatio-

nen, som Knox og Hill (2003) skriver, og dermed fx gør klienten bevidst omkring sin 

egen adfærd og indflydelse (jf. 3.3.2.4). Samme hensigt nævner A, da han fortæller, 

at han tror, at hensigten med selvafsløring af de umiddelbare følelser kan være: ”at vi 

skal være i et følelsesunivers sammen, eller jeg vil gerne opdrage min klient til at 

være opmærksom på, hvad det er de gør ved andre mennesker eller noget lignende” 

(ibid., l. 574-577). Selvom A tidligere har fortalt, at han, når han afviger fra normen, 

ikke har en grænse for, hvad han fortæller, så synes han generelt ikke at italesætte 

egne følelser på en direkte måde, men han bruger derimod den verbale og intentio-

nelle afsløring i form af italesættelser af overføringsarbejdet. 

5.1.5 Empati og selvrefleksion 

I de tidligere afsnit er det på forskellige tidspunkter blevet skitseret, at A lægger stort 

vægt på, at de fleste af hans interventioner baserer sig på en grundig overvejelsespro-

ces. Denne proces indebærer en opmærksomhed på hvilke følelser, der bliver vakt i 

ham i samvær med klienten og en overvejelse omkring, om de følelser, han får, er 

udtryk for noget i ham selv eller kommer fra klienten (jf. 5.1.3; 5.1.4). Desuden in-
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debærer processen en refleksion over, om følelsen skal kommunikeres eller ej – her 

spiller timingen og en overvejelse om det mulige udfald af interventionen også en 

rolle. Dette synes i overensstemmelse med Knox og Hill’s (2003) fremhævelse af en 

grundig overvejelsesproces samt La Torre’s (2005) beskrivelse af selvrefleksion og 

self-awareness (jf. 3.3.1.4; 3.3.2.3.3).  

 

Mere generelt blev det tidligere beskrevet, at A omtaler denne proces som at skulle 

fordøje og gennemarbejde noget. I en sådan fordøjelse kan A fantasere videre for sig 

selv, og fx tænke på, hvad billederne betyder, uden nødvendigvis at kommunikere 

disse følelser og billeder til klienten (jf. 5.1.3; 5.1.4). For A er det vigtigt, at terapeu-

ten ikke umiddelbart reagerer, men at han tager det materiale, der kommer fra klien-

ten til sig, holder det i sig og fordøjer det (jf. 5.1.3). Et eksempel kunne være, at når 

der opstår tavshed i terapien, så er informant A som regel meget tilstede og optaget 

af, hvad der sker i klienten og spekulerer over, hvad de har talt om, og hvorfor det 

mon har afført tavshed (ibid., l. 316-321). Denne tilstedeværelse kan også forstås 

som en empatisk indlevelse, og altså ”evnen til at leve sig ind i den andens følelser 

og tankeverden” (ibid., p. 388f). I forhold til dette nævner A, at empatisk indlevelse: 

”er et forsøg på at identificere sig med den anden. Forstå den an-

dens tankegang, hvordan fungerer tankegangen. Men måske endnu 

mere, hvordan føles det at være den anden, og hvordan skifter fø-

lelser. Hvad er det der, sker i den anden, når en følelse ændrer sig, 

og den intensiveres” (ibid., l. 393-398). 

Den empatiske indlevelse bruges til at forstå klienten i forskellige opståede situatio-

ner i terapien eller til at forstå, hvad det indebærer at være den anden. Denne forstå-

else af empati synes derved at passe godt overens med, at empati tidligere i teorien, 

if. Freud (1905) og Ferenczi (1926/1969), blev beskrevet som at sætte sig ind i klien-

ten, og at dette er en nødvendighed for at forstå klienten (jf. 3.3.1.3). Om hensigten 

med den empatiske indlevelse, som hos Ferenczi (1926/1969), er at forstå dele af 

klienten, som er ubevidst for denne, er dog svært at høre. A fortæller endvidere, at 

han også bruger indlevelsen for at vise klienten, at han har forstået, og dette lægger 

han især vægt på i starten af forløbet (ibid., l. 374-377), hvor det bl.a. kommer til 

udtryk igennem hans personlig attitude og mimik (jf. 5.1.2). A pointerer dog: 

”det er jo lidt svært at sætte finger på, hvad er det man gør. Det er 

jo det, jeg siger med at kigge og alt det der, men også at fange op, 
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når de siger noget, har beskrevet en problematik, og altså fange det, 

der for dem er essentielt i det, de har beskrevet, og give dem det til-

bage, at det har jeg forstået”(ibid., l. 680-686). 

Om empati fortæller A desuden, at han forstår begrebet som at ”engagere mig vældig 

voldsomt, altså være vældig empatisk i en anden person uden at være optaget af hvil-

ke følelser, de vækker i mig. Og så er jeg meget optaget af, hvordan er det at være 

den anden, den jeg snakker med” (ibid., l. 366-370). Den empatiske indlevelse synes 

således at adskille sig fra den tidligere omtalte refleksive proces og synes primært at 

centrere sig om at være deltager, og at være åben og modtagelig overfor klientens 

indre verden. Dette synes at være i tråd med Greenson’s (1960) og Kohut’s (1982) 

beskrivelse af, at empati indebærer et skift mellem indlevelse og observatørrolle (jf. 

3.3.1.3), hvor A´s forståelse af empatisk indlevelse synes at beskrive indlevelsesde-

len. Casement (1987) omtaler dette skift som en indre supervisionsproces og forstår 

empati, ligesom Klein (1955), som en delvis identifikation med klienten (jf. 3.3.1.3; 

3.3.1.4). Dette synes at passe godt sammen med, at A oversætter empati til indlevelse 

og identifikation med den anden (ibid., 410-412). A tilføjer til dette, at empati if. ham 

både sker på et kognitivt og følelsesmæssigt niveau, hvormed han både synes at 

trække på Greenson’s (1960) emotionelle empati definition og Kohut’s (1982) mere 

kognitive (jf. 3.3.1.3), og A understreger, at man ikke kan opdele empati i disse to 

former, da de hænger sammen: ”Hvis der er en god kontakt, og det er en terapi der 

virker, så tror jeg at det er fordi, de er empatiske også på det følelsesmæssige ni-

veau. Så ja, jeg tænker, at man er det på begge dele” (Bilag A, l. 405-407). 

 

Afsluttende kan det nævnes, at A både fokuserer på en empatisk indlevelse og en 

refleksiv proces, men at han ikke mener, at disse sker fuldstændigt parallelt: 

”Jeg tror, at det sker sekventielt, det vil sige, at du skifter mellem 

indlevelsen og refleksionen [...] altså skiftes løbende og hurtigt, så-

dan at det føles som en parallelproces. Jeg tror, at hvis man kunne 

måle det med nogen hjernemålinger, så ville jeg tro, at det skete se-

kventielt, men det føles som om, at det foregår parallelt, og at jeg 

både kan være i forbindelse med, hvad føler jeg, hvad oplever jeg, 

altså med min empatiske forsøg på at være empatisk og samtidig 

have en mere strategisk tænkning” (ibid., l.347-356). 

Det kan desuden nævnes, at A´s beskrivelse af refleksion og empatisk indlevelse, 

synes at være tæt knyttet til hans beskrivelser af overføringsarbejdet og derved i tråd 
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med den nyere forståelse af empati (jf. 3.3.1.3) og selvrefleksion (jf. 3.3.1.4), der kan 

forstås som at være forudsætninger for en konstruktiv modoverføringsproces. 

5.1.6 Målet med terapeutens brug af sig selv 

I forbindelse med at A i interviewet bliver spurgt, hvorfor han bruger sig selv, be-

skriver han sin egen forestilling omkring, hvad hans rolle bidrager med ift. foran-

dring hos klienten. Han fortæller, at der sker to forandringer hos klienten. For det 

første muliggøres en bevidsthed omkring egne processer og reaktionsmønstre, og at 

klienten derved får flere valgmuligheder for at handle. Dette kan tænkes at være i 

tråd med, at Forrest (2010) beskriver, at terapeutens åbenhed kan hjælpe med at gøre 

ubevidste konflikter, affekter og oplevelser bevidste (jf. 3.3.2.4). For det andet foran-

dres den indre objektverden, og dette beskriver A som følgende: 

”Altså lad os sådan helt primitivt sige, at der er nogen dårlige for-

ældreobjekter, at over tid, med en intensiv psykoanalyse over flere 

år, [...] er der også muligheden for, at de objekter bliver forandret. 

De bliver erstattet så at sige med det gode objekt, man har mødt i 

analysen. Og også evnen til at møde andre gode objekter ude om-

kring sig. Man bliver i stand til at se de gode objekter, så [...] en 

form for forandring, sådan indre, mere ubevidst forandring, som 

man ikke forholder sig bevidst til (ibid., l. 773-791). 

Informant A synes her altså med andre ord at beskrive, hvordan terapeutens brug af 

sig selv giver muligheden at skabe en ny og helende objektrelation, samtidig med at 

det introducerer nye perspektiver af selvet i relation, som er i tråd med Bridges’ 

(2010) teoretiske standpunkt beskrevet tidligere (jf. 5.1.4). Denne sidstnævnte foran-

dring opnås if. A som bieffekt til den første, så A er ikke som sådan reelt optaget af 

den men prøver derimod bare at være det gode objekt, som ikke nødvendigvis altid er 

positiv men ’god’ forstået som at være nuanceret, rummelig, neutral, grænsesætten-

de, og altså et godt objekt, der er med til at skabe forandring (Bilag A, l. 799-806). 

Dette synes på nogle punkter at ligne rollemodelfunktionen, men A fortæller i denne 

sammenhæng, at det adskiller sig fra denne, ved at han ikke påtager sig far- eller 

morrollen (ibid., l. 810f). I stedet giver A klienten oplevelsen af, at der nogen der kan 

rumme og hjælper dem med at rumme sig selv. A mener, at hvis de oplever dette, og 

altså at de kan rummes og ikke er forfærdelige og umulige, bliver ”de i stand til at gå 

ud i omverdenen og møde de tilbagemeldinger, som far og mor måske kan komme 
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med, som også er de der mere, sådan som det vil jeg ikke finde mig i, du er og så 

videre” (ibid., l. 816-819). Afslutningsvis kan det nævnes, at A generelt anser relati-

onen, overføringsarbejdet samt den arkæologiske tilgang som det mest effektive i 

terapi (ibid., l. 178f, 754-757). 

5.1.7 Udfordringer 

Informant A mener, at for at kunne bruge sig selv, og eksempelvis modoverføring 

eller empati, må terapeuten være i god kontakt med sine egne følelser: ”jeg tror ikke 

på, at man kan være empatisk eller registrere sin modoverføring uden at være i god 

kontakt med sine egne følelser. Så på den måde er der noget, der samler dem der” 

(Bilag A, l. 359-362). Samme fremhæver Winnicott (1949) ift. overføringsarbejdet, 

hvor han pointerer, at terapeuten må mærke efter og undersøge egne følelser og tan-

ker, før han kan intervenere (jf. 3.3.1.2.2). Ikke at være i kontakt med sine følelser 

kan altså anses som udfordring, men A synes selv, at han klarer dette godt: 

”Jeg er meget tilfreds som terapeut [...], så jeg synes ikke, at det er 

så svært, men jeg er helt overbevist om, at det er der, den store ud-

fordring ligger som terapeut. Det er at kunne mærke sig selv kon-

stant, og have ideer om, hvad det er man kan mærke, og hvorfor det 

er, man kan mærke det” (ibid., l. 914-920). 

A fortæller i denne forbindelse, at han anser det som essentielt, at terapeuten er me-

get bevidst omkring sig selv, hvis han bruger sig selv. Han nævner at ”man skal være 

opmærksom på, hvorfor man gør det, for vis skyld man gør det, og hvad formålet er 

med det. Det skal være super bevidst, synes jeg. Og derfor kræver det også, at man 

kender sin klient, før man gør det” (ibid., l. 856-859). Dette synes at være i overens-

stemmelse med, at Knox og Hill (2003) fremhæver, at det kan være en udfordring at 

opretholde den nødvendige sondring mellem egne og andres behov (jf. 3.3.2.3.3). A 

fremhæver samtidig, at det er meget individuelt og forskelligt, hvor udfordringerne 

ligger fra terapeut til terapeut og fortæller i denne forbindelse, at ”der er nogen [...] 

der trives vældig godt ved at være set op til som eksperter eller den store og almæg-

tige far eller morfigur, som kan alt og så videre” (ibid., l. 863-866). A mener derfor, 

at det er meget vigtigt at være bevidst omkring ”sådan overordnet sin egen proble-

matik eller sine egne blinde punkter” (ibid., l. 867f). I forbindelse med sig selv, og 

sin egen problematik, fortæller A, at han kan komme til at fremstå meget imøde-
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kommende og forstående, hvilket medfører et miljø, hvor klienter føler sig godt til-

pas, men at dette også kan være en ulempe fordi, han kan: 

”forføre dem til at have det bedre, end de reelt har det, fordi jeg er 

god til at få folk til at føle sig godt tilpas. Og det altså/ det er jo en 

måde at bruge sig selv på, som ikke står i klientens tjeneste, fordi at 

så kommer de måske til at gå herfra med et velbefindende, men de 

har egentlig ikke fået hjælp til at få fat i, hvad er det dybest set som 

gør, at de ikke har det rart. Og det vil sige, at det holder ikke i 

længden. Det er et plaster på såret, [...] Så det er også en måde at 

bruge sig selv på, som ikke er god” (ibid., l. 676-703). 

A beskriver således, hvordan egen personlighed og egne problematikker kan blive til 

en ikke hensigtsmæssigt måde at bruge sig selv i terapi på, og vigtigheden af at være 

bevidst omkring egne processer bliver således endnu mere tydelig. Dette er i over-

ensstemmelse med, at forskellige teoretikere har fremhævet, at bl.a. moderoverfø-

ringsfølelser eller egne problematikker kan blive til et problem (jf. 3.3.1.2; 3.3.2). 

 

A fortæller som en anden udfordring, at det kan være svært at tune sig ind på den 

klienttype, man sidder overfor, da det kan være forskellige terapeutiske holdninger, 

man skal indtræde i. Han nævner her et eksempel om en borderline klient: 

”man skal lige ændre opfattelse af, hvem sidder man overfor, og det 

har jo noget at gøre med ens attitude. Hvor med borderline, der er 

det jo min erfaring, at der bliver jeg jo nødt til at være meget mere 

sådan gammeldagsneutral. Slet ikke give dem noget, når de er kriti-

ske og så videre. Der er jeg ret hård overfor dem og spejler tilbage 

hvad det er, de gør “ (ibid., l.883-890). 

5.1.8 Betydningen af supervision og egenterapi 

For at mestre udfordringerne, som informant A kan møde i arbejdet med forskellige 

klienter, går han i egenterapi og supervision (Bilag A, l. 897-899). Han er dog samti-

dig optaget af selv at forstå, hvad der foregår, når han møder udfordringer og benyt-

ter sig her af en form for egen refleksiv supervisions proces, som Casement (1987) 

kalder den indre supervision: ”Så skal jeg have min egen hypotese om, hvad er det, 

der forgår, og afprøve den sammen med klienten og finde ud af, om den holder stik-

ke, eller om jeg skal have en ny hypotese.” (ibid., l. 904-909). A mener altså, at det er 
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vigtigt, at man er bevidst og opmærksom på sig selv og sine egne problematikker, og 

han argumenterer derfor for, at alle bør gå i egenterapi. A giver desuden udtryk for, 

at man kommer langt ved at være kvik (ibid., l. 743-745), men man må bevare evnen 

til at være kritisk overfor sig selv (ibid., l. 743-747), og at man gør dette ved at gå i et 

så langt og grundigt behandlingsforløb som muligt (ibid., l.732-736). A fortæller i 

forlængelse af dette, at han selv ”har jo gået i psykoanalyse [...]. Det er en god 

hjælp. Så bliver man rigtig god til at blive opmærksom på, hvad der foregår inde i en 

selv og selvfølgelig får arbejdet så godt, man nu kan med sine blinde pletter.” (ibid., 

l. 736-741). A udtaler desuden, at: ”jeg tror ikke at nogen af os skal sige til os selv, 

hvor er jeg dygtig, og jeg kan ikke blive bedre nu. Altså man skal blive ved med at 

udvikle sig” (Bilag A, l. 745-747). Informant A´s syn synes at være i tråd med diver-

se nævnte teoretikere, der på forskellig vis fremhæver vigtigheden af egenterapi og 

supervision, såsom Heimann (1950), Casement (1987) og Knox og Hill (2003). 

5.1.9 Terapeutens personlighed og udvikling 

I forhold til sin egen udviklingsproces siger A, at hans syn på terapeutens brug af sig 

selv er præget af, at hans mor er psykoanalytiker, og at han i hans studietid havde en 

psykoanalytiker som mentor. Han synes dog, at det er svært helt konkret at pege på, 

hvad præcist der har gjort, at han er blevet interesseret i det psykoanalytiske (Bilag 

A, l. 934-944). A kan godt lide psykoanalysen, fordi ”der er så lidt løgn forbundet 

med psykoanalysen. Man forsøger at være så ærlig som mulig om sig selv og om 

andre” (ibid., l. 942-944). A mener, at personlige træk altid vil spille ind på den må-

de, terapeuten bruger sig selv på (ibid., l. 730f), og at dette kan skabe udfordringer: 

”jeg kan se, at den måde de siger noget på eller forstår noget på, el-

ler reflekterer tilbage på, og den følelsestone der er i den måde at 

tale på/ jeg kan sidder og tænke, nej du rammer altså ikke klienten 

nu. Og det har jo med en personlighed at gøre.” (ibid., l. 708-717). 

 

Om udviklingsprocessen fortæller A endvidere, at man som novice kan have lidt 

svært ved at bruge sig selv. I denne forbindelse kommer A med et eget eksempel: 

”Altså jeg havde privatpraksis ved siden af ik/ Startede med at få 

private, og der kunne jeg simpelthen ikke huske, hvad vi havde 

snakket om. Og så sagde jeg til ham, at jeg kunne ikke huske, hvad 

vi havde snakket om, og jeg tænkte, at det måtte være udtryk for 
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noget af det her, der var svært i hans liv, hvorefter jeg ikke så ham, 

fordi det var simpelthen for meget” (ibid., 967-974). 

A tilføjer, at ”man forsøger jo så godt man kan at bruge de begreber, man synes der 

er fornuftige, og det var mit forsøg på det tidspunkt på at bruge overføring/ modover-

førings-teknikken, og det var rigtig klodset gjort ik.”(ibid., l. 9674- 979). Han frem-

hæver dog også, at novicer er ”vældig gode til at være bevidst om, hvad de gerne vil, 

og de er også/ de gør alle de rigtige ting” (ibid., l. 980f) men, at det altså ”kræver 

erfaring at finde ud af, hvordan fungerer det ordentligt, og der kan man ikke gøre 

andet end at forsøge sig frem som noviceterapeut og så gå i supervision og egente-

rapi, og så bliver det bedre og bedre hen ad vejen” (ibid., l. 983-986). Heimann 

(1950) fremhæver netop, at novicer kan have svært ved at lytte til egne følelser – de 

har frygten for at bruge sig selv (jf. 3.3.1.2.2), ligesom Casement (1987) skriver, at 

nye terapeuter har begrænsede ressourcer, da de primært trækker fra den teori, de har 

lært samt erfaringerne fra egenterapi (jf. 3.3.1.4). 

5.2 Den mentaliseringsbaserede informant (B) 

5.2.1 Terapeutens arbejdsgang 

Som det er fremhævet i afsnit 4.3.1, arbejder informant B ud fra den mentaliserings-

baserede terapiretning, og han anvender denne tilgang overfor alle sine klienter. In-

denfor denne ramme starter den enkelte terapi ud med en grundig assessment, som er 

dynamisk inspireret og hvor fokus er på, hvad det er for en problemstilling og indstil-

ling, som klienten kommer med (Bilag B, l. 125-129). Når B har lavet assessment og 

stillet en diagnose, så resumerer han det op som tilbagemelding sammen med klien-

ten og “giver dem også en sådan en mere psykoedukativ baseret tilbagemelding ift., 

hvad de fejler” (ibid., l. 191-192). Det er således vigtigt at samarbejde med klienten i 

relationen og sikre sig, “at patienten ved, hvad vi skal arbejde med. Og så er der 

også en sandsynlighed for, at jeg faktisk har forstået. Så det er også en kvalitetssik-

ring af min forståelse af patienten” (ibid., l. 199-200). Igennem det terapeutiske for-

løb fremhæves det, at terapeuten må tage udgangspunkt i her-og-nu-mødet, hvilket er 

i overensstemmelse med anbefalingerne indenfor MBT (jf. 3.2.2), og at han må for-

må at få skabt et rum, hvori der er en tilpas temperatur (Bilag B, l. 129-134). Tempe-

raturen har en afgørende betydning, fordi: “hvis der er for varmt, så kan man ikke 
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tænke, og hvis der er for koldt, så kan man ikke arbejde i terapien” (ibid., l. 138-

139). B mener, at terapeuten er en aktiv del af at få skabt et rum med en tempereret 

temperatur, hvilket indebærer, at: ”patienten føler sig velkommen, hvor man er nys-

gerrig ift. patienten, sådan at patienten får en følelse af, at terapeuten faktisk er inte-

resseret i at lytte, prøve at forstå, hvordan deres problematik er. Så det er en mere 

aktiv terapeutrolle” (ibid., l. 141-145). B anfører, at ”relationen er enormt vigtig. 

Jeg tror ikke man kan lave behandling uden en relation” (ibid., l. 215-216). Det store 

terapiarbejde ligger i her-og-nu-relationen, og han mener, at terapien kan sammen-

lignes med, det han med egne ord kalder, mentaltræning, idet han fremfører, at tera-

pien drejer sig om, at: “Hjælpe klienten til at stille fornuftige grænser. Øve det i sam-

spillet med patienten. Det er noget, jeg ved ikke, om det er adfærdstræning, men re-

hearsal det tror jeg, det er. Det tror jeg er en vigtig del af behandlingen” (ibid., l. 

886-889). Dette kan forstås som, at B mener, at klienten, ved at øve med terapeuten, 

kan opnå bedre kompetencer i at indgå i øvrige relationer. 

5.2.2 Terapeutens holdning og rolle  

B’s terapeutiske holdning og rolle er aktiv med et fokus på relationen, hvilket er i 

overensstemmelse med, at terapeuten, indenfor MBT, betragtes som værende ikke-

neutral (jf. 3.1.4.4). B ligger desuden vægt på, at han arbejder ud fra en åben tilgang, 

hvor han ikke er alt-vidende, og han uddyber, at “det helt centrale er, at jeg er jo 

ikke eksperten i patientens liv” (Bilag B, l. 151-152). Han mener derfor, at hans op-

gave er at finde ud af, hvordan den enkelte klient fungerer, og at det er vigtigt at vise 

interesse ved at spørge mere direkte ind til problemer (ibid., l. 155-160). B mener, at 

den rolle, terapeuten må indtage for at bidrage til relationen er én, der indebærer: “at 

være venlig, imødekommende, nysgerrig” (ibid., l. 224-225), og han tilføjer, at han 

prøver “at give patienten en oplevelse af, at det er en dialog, hvor jeg er interesseret 

i at høre, hvordan du har det, og jeg responderer på det, jeg ser” (ibid., l. 238-241). 

Den holdning, som, if. B, er herskende indenfor MBT er, at terapeuten må: 

“være tilstede som person, men selvfølgelig med en faglighed. Man 

skal skelne mellem det private og det personlige. Sådan at man er 

personlig i kontakten med patienten. man er ikke / det der ligger i 

neutralitetsbegrebet er, at man ikke er moralsk fordømmende over-

for de ting, som patienten gør eller siger […] man forholder sig 

åben og nysgerrig […]” (ibid., l. 258-266). 
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B mener selv, at den åbne og nysgerrige rolle er en grundholdning, han har, som han 

anvender overfor alle klienter, og han beskriver den på følgende måde: “Min rolle er 

at være nysgerrig, åben, undersøgende, hjælpe patienten til at få alternative perspek-

tiver til den måde, de forstår verden på” (ibid., l. 655-657) og “prøve at stimulere 

patientens nysgerrighed omkring sig selv” (ibid., l. 664). Derfor skal terapeuten “væ-

re i dialogen samtidig med, at man sikre sig, at man ligesom er igennem tjeklisten” 

(Bilag B, l. 230-232), hvilket stiller krav til, at man har sin psykopatologividen under 

huden (ibid., l. 232f). Desuden anfører B, “at man skal prøve at lade være med at 

tage sig selv så højtideligt, det kan også være en hjælp” (ibid., l. 685-686). B mener, 

at det at lave fejl er en del af terapeutrollen, og at terapeuten må være: 

“eftergivende ift. sig selv, fordi man kommer til at lave fejl hele ti-

den. Og jeg synes noget af det befriende i den mentaliseringsbase-

rede tilgang, det er at bruger de fejl meget direkte til fx at sige "jeg 

tænker, at du kan være vred over det, jeg sagde" (ibid., l. 1042-

1051). 

Den aktive og personlige rolle, som B indtager, kommer også til udtryk, når en terapi 

afsluttes, hvor han, med egne ord, lidt som en forældrerolle (ibid., l. 1142), giver 

klienten mulighed for at tage kontakt: “når jeg er færdig med terapier, så er der en 

[…] invitation til patienter om, at hvis de på et tidspunkt har brug for at skrive en 

mail […]så må de jo overveje det. Det er lidt ligesom at flytte hjemmefra” (ibid., l. 

1132-1138). Det er vigtigt, at klienten bliver nysgerrig på deres måde at leve på, men 

en ændring kræver samarbejde, idet han udtrykker “de skal selvfølgelig være med, 

jeg kan ikke lave arbejdet for dem” (ibid., l. 276-278). B’s rolle synes altså at bære 

præg af, at terapeut og klient må samarbejde i en fælles udforskningsproces: 

”accepter det, det kan da godt være, at det er mit problem, og det 

må vi kigge på. […] At her ville andre mennesker normalt blive 

vrede, […] men hvordan kan det egentligt være, at du adskiller dig 

så meget fra andre mennesker, eller noget i den stil. Igen det at få 

patientens nysgerrighed på banen” (ibid., l. 1016-1022). 

I forlængelse af denne samarbejdende holdning må terapeuten hele tiden vende tilba-

ge til klienten og kvalitetssikre sin forståelse, da det er vigtigt at få opbygget en god 

kontakt (ibid., l. 199-201, 227f), og dette kan tyde på, at B lægger vægt på en aktiv 

allianceopbygning. Dette er i tråd med den eksplicitte opbyggelse af alliancen, som 

findes i MBT, hvor terapeuten er aktiv ift. forklaring til og afstemning med klienten 
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(jf. 3.2.2). Som fremhævet i 3.2.2, så er der i MBT støttende elementer, eksplicitte 

mål og psykoedukation, og som det kan ses i ovenstående, har B også fokus disse. 

5.2.3 Modoverføring 

Ifølge B er modoverføring et vigtigt begreb, som kan henvise til flere elementer. B 

synes ikke at være enig med Freud (1910/1992) i, at alt modoverføring stammer fra 

terapeutens egne problematikker (Bilag B, l. 451-455), men han mener stadig, at 

“der er selvfølgelig noget rigtigt i det, fordi vi har jo vores historie og problemstil-

linger, og nogle gange kan de fylde så meget, at de faktisk hindrer os i at se nogle 

ting” (ibid., l. 453-455). Han fremhæver imidlertid: 

”Så Freuds model om, at der er noget i en selv, som man har behov 

for at arbejde med, den skal man holde fast i. Samtidig så skal man 

også have den andet, at det jo også handler om patienten. Det er ik-

ke kun fordi, jeg har nogle lig i lasten, det er også fordi patienten 

er, som han er, og derfor reagerer han på en måde, som kommer til 

at fremkalde noget i mig. ” (ibid., l. 468-476). 

B mener altså, at der findes forskellige bidrag til en modoverføringsfølelse, og han 

uddyber, at der, udover bidrag fra klient og terapeut, også er den naturlige respons, så 

“når vi sidder i en situation med en klient, så er der et bidrag af alle” (ibid., l. 812-

815). B’s forståelse af modoverføring synes altså at bygge på flere forskellige teorier, 

der har hersket gennem tiden, fra Freuds forståelse (1910/1992) af modoverføring 

som terapeutens problemstillinger (jf. 3.3.1.2.1) til Heimann’s forståelse (1950) af, at 

modoverføring er klientens frembringelse, og Winnicott’s forståelse (1949) af, at 

modoverføring kan tage en mere objektiv form, som afspejler en naturlig reaktion (jf. 

3.3.1.2.2). At B tænker, at alle disse elementer kan være tilstede, synes at være i tråd 

med nyere forståelser af modoverføringsbegrebet, som det fx ses hos Casement 

(1987) og i MBT (jf. 3.3.1.2.3; 3.4.1.3). 

 

Modoverføring kan således have en diagnostisk funktion, og arbejdet med modover-

føring er vigtigt, idet det giver terapeuten information (Bilag B, l. 476). Han fremhæ-

ver, at “modoverføring er jo vigtig og meget væsentlig del af psykoterapi, og hvis 

man ikke har det godt med det begreb, så tror jeg man kan risikere, at der er noget, 

man ikke får med i en psykoterapi” (ibid., l. 316-319) og uddyber: “altså fordi mod-

overføringen giver nogle informationer, vigtige informationer, om patienten. Og hvis 
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man ikke har øje for det, så lukker man af for én kanal af mange informationskana-

ler” (ibid., l. 321-324). Arbejdet med modoverføring afviger, if. B, fra anden kom-

munikation, fordi man faktisk skal lægge mærke til ting, man normalt sier fra (ibid., 

l. 492-495), og det er igennem overføringsarbejdet, at klienter arbejder med proble-

matikker, og disse mønstre vil gentage sig, så man skal stole på processen: “Så over-

ser man det første gang, så kan man være sikker på, at det kommer igen. For det er 

sådan patienten arbejder med det. Det bliver ved med at komme frem i overføringen 

og modoverføringen” (ibid., l. 437-440). Ud fra tanken, om at klientens problematik-

ker viser sig i overføringen og modoverføringen, er det if.  B: 

“en forudsætning, at man kommer til at hænge i en overførings og 

modoverføringsdynamik og så opdage det. Først der kan man be-

gynde at arbejde med det, og få patienten til at flytte sig. Så det er 

ikke nogen fejl, at man dumper i” (ibid., l. 446-450). 

Det lyder derfor ikke som om, at nogle af formerne for modoverføring er problema-

tisk, såfremt man som terapeut bliver opmærksomme på dem og formår at arbejde 

med det, hvilket er i tråd med synet i MBT, hvor terapeuten anses som deltager i en 

refleksiv iscenesættelsesproces, hvori han må forstå sit eget bidrag (jf. 3.4.1.3). Når 

B forklarer brugen af modoverføring, så mener han, “at objektrelationstanken er 

meget brugbar, fordi den netop har det her med, at når man sidder i en relation med 

et andet menneske, så trækker man på sine erfaringer” (Bilag B, l. 401-404) og at 

“enten sidder jeg i en situation, som minder om den, patienten har siddet i, eller og-

så sidder jeg i den modsatte - altså i forældrepositionen” (ibid., l. 405-407), hvilket 

synes at være sammenligneligt med begreberne komplementær og konkordant mod-

overføring, som de bruges af Racker (1957). Ud fra en sådan tænkning må terapeuten 

tænke over “hvordan kan det være, at jeg bliver bange nu, eller hvordan kan det 

være, at jeg bliver vred eller mærker ked-af-det-hed. Hvad er det egentligt for en 

relationsmodel, som klienten har aktiveret” (Bilag B, l. 410-413) og “hvordan for-

står jeg det, fordi jeg har jo, ligesom alle andre mennesker, en masse forskellige si-

der, og hvorfor er den der side lige den, der bliver aktiveret lige nu og her. Det har 

noget at gøre med patienten” (ibid., l. 418-421). Modoverføringsfølelser kan altså 

give indsigt om klienten, og B giver et eksempel, hvor han i en session mistede op-

mærksomheden på sin klient, men brugte dette skift til at opnå viden ved at: 

”overveje, hvordan kan det egentligt være, at jeg lige præcis her i 

denne session kommer til at tænke på den bog, fordi det hul har væ-
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ret ledigt i et halvt år.[…] Og så kom jeg til at tænke på, at det jeg 

var opmærksom på, det var egentligt noget, jeg måtte give afkald 

på” (ibid., l. 362-369). 

Han uddyber, at “fordi min opmærksomhed blev fanget på noget andet ik, og så 

bragte det mig i stand til at forstå, hvordan hun egentligt havde det” (ibid., l. 383-

384). En anden modoverføringsfølelse kan if. B være, at “man kan også sidde plud-

selig og blive enorm træt og er ved at falde i søvn, og så kan man sidde og overveje, 

hvorfor man bliver så træt. […] Det kan både være tanke og følelse, som man skal 

prøve at drage ind” (ibid., l. 392-398). Brugen af modoverføring synes at hænge 

sammen med en form for refleksion, idet informant B uddyber: “Og det er jo en form 

for selvsupervivion, at man har fokus på, hvad der foregår i mig, som kan fortælle 

mig noget om, hvad der foregår i patienten” (ibid., l. 398-400). B understreger, at det 

er ”min opgave som terapeut er hele tiden at tage stilling til, er det her en del af den 

naturlige interaktion, handler det her mere om mig, […] eller handler det her mere 

om patienten” (ibid., l. 815-820). 

 

I forhold til brugen af sig selv, gennem modoverføring, er det vigtigt, at terapeuten 

mærker efter egne følelser og hjælper klienten med at rumme, hvad der end bliver 

lagt over i terapeuten: 

“Det er jo det at prøve at mærke efter, hvad gør det ved mig, det pa-

tienten fortæller. Det vækker nogle følelser. Nogle gange er patien-

ten ikke selv i kontakt med de følelser, og så er min opgave at 

hjælpe patienten og at kunne tolerere de følelser, som (uklart) har 

lagt over i mig” (Bilag B, l. 944-951). 

Denne beskrivelse synes at kunne kædes sammen med Bions (1962a) beskrivelse af 

det, at terapeuten må kunne containe følelser, som gives tilbage i en form, som denne 

bagefter bedre kan forholde sig til (jf. 3.3.1.3.2). I forbindelse med dette, er det if. B 

centralt, at terapeuten forsøger at fremme klientens følelser: “Og at man så som te-

rapeut er opmærksom på, at hov her burde klienten være vred. Og så få arbejdet med 

at få den følelse frem, for den er der” (Bilag B, l. 870-872), hvilket også synes at 

hænge sammen med og kræve en empatisk indlevelse eller en mentaliseringsevne, 

hvor fokus netop er på både terapeut og klients indre verden (jf. 3.3.1.3.2; 3.4.1.1). 

Ifølge B kan modoverføringsfølelser altså bruges som redskab til at finde frem til, 

hvad en normal reaktion kunne være: 
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“Og det er jo, at jeg er jo et menneske, ligesom alle andre, og jeg 

reagerer menneskeligt på de ting, jeg bliver udsat for. Så det vil si-

ge, at jeg bruger mig selv som redskab. Så jeg tænker, når nu pati-

enten fortæller mig den her historie, så sidder jeg og overvejer, 

hvordan ville jeg så egentligt reagere på det. […] Og så er det min 

opgave at prøve at introducere den tanke eller den følelse” (Bilag 

B, l. 969-983). 

Brugen af modoverføring i B’s optik synes således at være, at terapeutens følelser 

kan bruges til at forstå her-og-nu-relationen og herigennem udfordre klientens reak-

tioner og tanker, og dét at bruge modoverføring til at vise klienten, at samme slags 

adfærd kan opleves forskelligt er netop fokus indenfor MBT (jf. 3.4.1.3). 

5.2.4 Selvafsløring  

Som det blev fremført i afsnit 5.2.2, så skelner B mellem et personligt og privat tera-

peutudtryk, hvoraf det personlige synes at være helt centralt, og denne opdeling sy-

nes at have indflydelse på hans forståelse af selvafsløring. B skelner fx imellem mo-

doverføringsafsløring og en mere privat information eller erfaring (Bilag B, l. 295-

297) og ytrer, at “den mere private information kan patienten sjældent bruge til no-

get. Og man skal i hvert fald hele tiden være opmærksom på, at man ikke skal fjerne 

fokus fra patienten og over til mig. Fokus skal blive over på patienten” (ibid., l. 297-

300). Informant B bruger selvafsløring, hvis det gavner processen, og han fortæller: 

”jeg læste en hel del omkring […] modoverføringsafsløring, og jeg synes egentligt, 

der var en god mening” (ibid., l. 281-285). Han har dog også erfaret, at selvafsløring 

kan virke hæmmende: “nogen gange gjorde det, og at det havde en negativ effekt, 

fordi det fjernede fokus på patienten og over på mig […]. Så jeg tror man skal tænke 

sig godt om, når man fortæller om personlige erfaringer”. (ibid., l. 285-289), hvorfor 

det lyder som om, at B er mere varsom med den personlige afsløring frem for mod-

overføringsafsløring. 

 

B’s forståelse af, at terapeuten må være personligt tilstede synes at være i tråd med 

den humanistiske tankegang og analytiske terapeuter som McWilliams (2004), der 

ikke mener, at terapeuten kan eller må adskille sin personlighed fra rollen som tera-

peut, og dette er også den overordnede holdningen indenfor MBT, og dét at selvaf-

sløring kan være et brugbart terapeutisk redskab er desuden foreneligt med psyko-
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analytiske terapeuter som fx Winnicott’s (1949) og Ferenczi’s (1926/1969) tænkning 

og den mere generelle holdning, der synes at være på selvafsløring idag (jf. 3.3.2.2; 

3.3.2.3; 3.3.2.4; 3.4.2). B’s opdeling af selvafsløring kan derudover betragtes som 

værende i overensstemmelse med, at modoverføringsafsløring ofte, og af Knox og 

Hill (2003), opdeles i personlig information og modoverføringsafsløring, hvoraf før-

ste er knyttet til terapeutens personlige liv, mens sidste er knyttet til afsløring af fø-

lelser med forbindelse til her-og-nu-relationen (jf. 3.3.2.4.1). Modoverføringsafslø-

ring betragtes ofte som mindre “farligt” end den mere personlige, som fx McWilli-

ams (2004), og tilhængere af MBT, mener, at man bør være mere varsom med (jf. 

3.3.2.4; 3.4.2). 

 

Ifølge B må selvafsløring bruges som supplement til klientens følelse, hvilket har-

monerer med forskning, der lægger op til, at intentionel afsløring netop er værdifuldt 

ift. at introducere nye perspektiver hos klienten (jf. 3.3.2.4.2). B fremhæver altså, at 

formålet med selvafsløring er: 

“at supplere patientens følelse og give patienten en følelse af, at det 

har jeg også kendskab til og kan forstå. Men det er meget mere over 

i, at "puha det lyder ubehageligt". Altså det er jo også en modover-

føringsafsløring" (Bilag B, l. 301-308). 

Det lyder således til, at terapeuten, if. B, gerne må sige, hvad klienten, eller dennes 

udsagn, får ham til at føle, hvilket også er tanken indenfor MBT (jf. 3.4.2). Kædes 

dette selvafsløringseksempel sammen med Knox og Hill’s opdeling (2003), kan det, 

udover brugen af de umiddelbare følelser i her-og-nu-relationen, både anses som 

værende en deling af emotionel information og en støtte, og disse synes at kunne 

bruges som middel til at normalisere klientens problemer og opmuntre til alternative 

måder at tænke eller handle på (jf. 3.3.2.4.1). B mener, at det gode ved MBT netop er 

fokusset på her-og-nu modoverføringen, idet han fremfører, at det fordelagtige ved 

mentalisering er, at man heri i højere grad fortæller klienten om, hvad det, klienten 

siger, gør ved terapeuten fremfor at fortælle om personlige erindringer eller erfarin-

ger (Bilag B, l. 290-294). Det vigtige ift. afsløring synes således at være, at fokus 

bliver på interaktionen, hvilket han uddyber med: “altså det er jo også en modover-

føringsafsløring, men man bliver meget mere i nu-og-her, og fokus bliver på interak-

tionen mellem klient og mig” (ibid., l. 310-313). Som også påpeget i afsnit 5.2.2 og 

5.2.3, så må terapeuten udforske relationen i fællesskab, og dette indebærer, at tera-
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peuten må acceptere, hvis det er hans fejltagelse, der kommer i spil i relationen og 

udforske denne, og dette synes at være det perspektiv, som bl.a. Sullivan (1953) og 

Jørgensen (2000) også arbejder ud fra (jf. 3.2.2.2). Dette er desuden i tråd med tan-

kegangen indenfor MBT (jf. 3.4.2), og Knox og Hill’s opdeling (2003), hvor selvaf-

sløring bliver brugt som et middel til, at terapeuten kan fremstå som et forbillede og 

til at kunne korrigere eventuelle misforståelser eller brud i relationen (jf. 3.3.2.4.1). 

 

B tilføjer, at der er flere former for modoverføringsafsløring (Bilag B, l. 315), og en 

måde at bruge modoverføringsfølelser på er fx at udtrykke dem i en sætning som 

“jeg kan forstå, at du er rigtig ked af det, og at du savner hende og sådan i den stil” 

(ibid., l. 378-379), hvilket synes at være en støttende modoverføringsafsløring, som 

bruges til at normalisere klientens problemer (jf. 3.3.2.4.1). I forhold til om man bør 

italesætte modoverføringsfølelse eller ej, påpeger informant B at: 

“man skal overveje, hvordan man skal sige det, og man skal over-

veje, om man skal sige det. Så nogle gange så kan det være en for-

del ikke at sige noget, fordi patienten ikke er klar til at arbejde med 

det, […] øhh så der er masser af gange, hvor man ikke siger det, 

men hvor man tænker nå ja, der foregår noget her, og det skal jeg 

undersøge” (Bilag B, l. 482-489). 

B synes ud fra ovenstående at holde sig til grundtanken indenfor MBT og således at 

være enig med fx Knox og Hill (2003) i, at afsløring bør undgås, hvis det fjerner fo-

kus fra klienten eller fx overstimulerer klienten (jf. 3.3.2.4.2). I forhold til brugen af 

modoverføringsafsløring uddyber B: “Og nogle gange har man brug for at tænke, er 

det her relevant. Så det er jo ikke det her med bare at fortælle patienten, hvad man 

føler” (Bilag B, l. 498-500), og at det er vigtigt, at “man skal gøre det for at hjælpe 

patienten videre til at arbejde med de problemer, vedkommende har” (ibid., l. 501-

502). B lader altså til at vurdere hensigtsmæssigheden af selvafsløring på et individu-

elt grundlag, hvilket er en holdning, der også ses hos fx Fairbairn (1946) (jf. 3.2.2.2). 

Måden, han vurderer dette på, er fx at kigge efter, om temaer er de samme (Bilag B, 

l. 696), og han giver et eksempel på, hvor han giver en privat afsløring, fordi han 

tænkte, at dette muligvis kunne hjælpe klienten med at arbejde med sit tema: “jeg fik 

sagt til patienten, at jeg kendte jo til, hvordan man kunne have det og kunne reagere 

og at det kunne have en betydning for den måde, man oplevede sig selv på og fortalte 

hende, hvad jeg havde oplevet” (ibid., l. 712-716). Denne afsløring synes at bære 
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præg af at være en emotionel information, en støttende afsløring og en selvafslørende 

indsigt (jf. 3.3.2.4.1). En måde at trække sig selv ind på kan således være at afsløre 

egne følelser eller erfaringer, og B uddyber dette: 

“Og så kan man enten gøre det ved at trække sig selv ind og sige, at 

jeg tror faktisk i den her situation, at jeg var blevet lidt sur, eller 

man kan sige "min erfaring er", eller andre mennesker i den her si-

tuation - altså der generaliserer man lidt, at andre mennesker i den 

her situation måske ville blive lidt fornærmet” (Bilag B, l. 990-

996). 

Ifølge B kan man også bruge selvafsløring i forbindelse med en konfrontation, idet 

han udtrykker, at man kan sige: "hvorfor helvede bliver du ikke vred i den her situa-

tion (griner). Fordi det tænker jeg da, at det ville jeg sgu blive” (ibid., l. 1010-1012), 

hvor B synes at bruge sin afsløring mhp. at styrke alternative måder at tænke eller 

handle på (jf. 3.3.2.4.1). Det kan også nogle gange være brugbart at benytte selvaf-

sløring til at opretholde egne grænser, som fx at afsløre, at man er lykkeligt gift, hvis 

en klient bliver forelsket i terapeuten, da tilbageholdelse af information i nogle til-

fælde kan gå ud over den terapeutiske relation (Bilag B, l. 1306-3013), og i sådanne 

tilfælde synes B at bruge faktuel information (jf. 3.3.2.4.1). 

 

B fastslår dog ift. afsløringer, at det er “ikke fordi, at jeg skal i terapi hos hende, men 

det er det, at jeg måske kan hjælpe til hende at se, at det her kunne være et problem, 

og […] kan hjælpe patienten med at arbejde med det, så er det fint” (Bilag B, l. 724-

727). For at man kan opnå denne balance er det vigtigt, at man har det ordentligt be-

arbejdet hos sig selv, så der ikke kommer flere motiver (ibid., l. 729-736), hvilket er i 

tråd med Knox og Hill’s påpegning af, at terapeuten må have et afklaret forhold til 

det, der refereres til, for at afsløring kan hjælpe klienten (jf. 3.3.2.4.3). 

5.2.5 Empati, mentalisering og selvrefleksion 

Som det allerede er påpeget i afsnit 5.2.3, så synes mentalisering og de overlappende 

begreber, empati og selvrefleksion, at hænge sammen med modoverføring. Det blev 

skitseret, at det at rumme og forstå modoverføringsfølelser i B’s definition synes at 

kræve empatisk indlevelse (jf. 3.4.1.1.1). Dette synes fx at komme til udtryk igennem 

følgende udtalelse: “Så det er hele tiden det med at prøve at følge processen og prø-

ve at mærke sig ind på, hvor er klienten lige nu, og hvad er de klar til at arbejde 
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med” (Bilag B, l. 512-515). At kunne mærke hvor klienten er synes at være i tråd 

med fx Greenson’s (1960) empatidefinition, som indebærer, at terapeuten træder ind 

i klientens indre verden og gennemgår dennes følelser samtidig med, at han mærker, 

hvad der sker i ham selv (jf. 3.3.1.3.2). Samtidig definerer B også empati som det at 

se den anden indefra (Bilag B, l. 565-568), og det kan således også lyde som om, at 

empati kan opfattes som en mere kognitiv forståelse af den andens indre verden alá 

Kohut’s (1971) begrebsdefinition (jf. 3.3.1.3.2), hvilket synes at være i tråd med, at 

man indenfor MBT synes at forstå empati gennem både en refleksiv kognitiv og en 

intuitiv emotionel form (jf. 3.4.2). Her menes også terapeutens mentaliseringsevne at 

spille en rolle, da empati if. B er en del af mentalisering: “ det er et delelement […]. 

Altså mentalisering det er det, at man kan se sig selv, ud fra at se den anden inden 

fra, og at se den anden inden fra det er jo empatidelen” (Bilag B, l. 565-568). Ifølge 

informant B er det ikke kun klientens mentaliseringsevne, som er vigtig men “også 

ens egen evne til at mentalisere” (ibid., l. 540-54). Terapeuten må kunne mentalisere 

for at forstå klientens emotionelle niveau, da ”mentaliseringsevnen og temperaturen 

i rummet er to barometre, man går efter i den mentaliseringsbaserede tilgang” 

(ibid., l. 528-538). Som nævnt i afsnit 5.2.1 har B et aktivt syn på sin egen rolle ift. at 

få klienten til at føle sig forstået, og dette synes at være i tråd med, at der indenfor 

MBT-tilgangen lægges stor vægt på at udtrykke empati igennem fx udsagn og opti-

mistiske spørgsmål (3.2.2). Empati kan på denne måde også bruges ift. at justere 

temperaturen i rummet: “Altså komme med nogle empatiske, validerende bemærk-

ninger for også at få temperaturen ned” (Bilag B, l. 1007-1010). 

 

B nævner, at en ulempe ved fx mentaliseringsbegrebet er, at det er så bredt, og at 

mange begreber som fx empati, mindfulness, affektfokusering og refleksionsevne er 

under denne begrebskappe (ibid., l. 570-576). Disse overlap, som også ses i teorien, 

ses hos B ved, at han bruger modoverføring til at forstå klienten, og at dette også er 

en form for selvsupervision, hvori selvrefleksion er nødvendigt: 

“man har et fokus på klienten, og så har man det andet blik på sig 

selv. Og så prøver man at se på, hvordan kan de to blik harmonerer, 

så i stedet for at give to billeder, at de så smelter sammen til et bil-

lede” (ibid.,  l. 426-431). 

B giver desuden et eksempel på selvrefleksions vigtighed ift. forståelsen af modover-

føringsfølelser, idet han engang måtte overveje, “hvorfor er det så vigtig for mig at få 
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hende til at lade være med at lade sig sterilisere. Altså jeg kunne virkelig mærke, at 

jeg havde en (...) andel i det ik.” (ibid., l. 754-757). Disse beskrivelse synes at have 

ligheder til Casement’s (1987) begreb indre supervision (jf. 3.3.1.4.1), og denne vek-

selvirkning mellem en empatisk indlevelse og refleksion gennem selvrefleksion sy-

nes i tråd med det, der anbefales indenfor MBT (jf. 3.1.4.4). 

5.2.6 Målet med terapeutens brug af sig selv 

Det er illustreret, at terapeuten må hjælpe klienten til at rumme sine følelser og fun-

gere som rollemodel (jf. 5.2.3; 5.2.4), og målet med dette er, at klienten skal lære at 

acceptere sig selv og sine følelser, da dette er noget af det mest forandringsskabende: 

”Noget af det, der er vigtigt for mig og noget af det, jeg tror er hel-

bredende, det er følelsen af at være fri. Hjælpe patienten til […] at 

acceptere at nogle gange, der bliver de enormt rasende, og at vreden 

er en fuldstændig okay følelse. De skal bare lære at styre den. […] 

Der ligger en selvaccept i det ” (Bilag B, l. 848- 864). 

Han uddyber, at forandring er, at de grundlæggende kan acceptere sig selv og håndte-

re følelser på en fornuftigt måde sådan, at de kan være i relationer med andre menne-

sker (ibid., l. 908-912). Som nævnt i afsnit 5.2.1 så er det if. B i samspillet med tera-

peuten, at klienten kan øve sig i fx at acceptere følelser eller stille grænser, hvilket 

passer med forståelsen af her-og-nu relationens vigtighed indenfor MBT (jf. 3.2.2). 

Selvom denne relation i sig selv betragtes som det vigtigste redskab både af B og i 

MBT-traditionen, så anser B også indsigt som et vigtigt mål i terapi: “Så der er også 

noget indsigt i det. At hjælpe dem til at forstå sammenhængen. Det er noget af det, 

jeg synes er rigtig vigtigt, og som jo går igen i de fleste terapiformer” (Bilag B, l. 

925-927). 

5.2.7 Udfordringer 

Som det allerede er kommet til udtryk i de foregående afsnit er der flere udfordringer 

forbundet ved måderne at bruge sig selv på. Fx er det ift. selvafsløring påpeget, at 

afsløringer kun er brugbare, hvis de er forarbejdet ordenligt i terapeuten (jf. 5.2.4). B 

mener selv, at han har problemstillinger, som kan påvirke modoverføringen: “Det 

med at sige farvel, det bryder jeg mig ikke om, og det hænger selvfølgelig sammen 

med min historie, altså personlige historie” (ibid., l. 458-460). Han uddyber dette 
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igennem et eksempel på, at dét at have en egen andel i modoverføringsfølelsen kan 

være en udfordring, hvis den ikke forstås (Bilag B, l. 754-763), idet han påpeger at: 

“det gav mig den der oplevelse af, at så længe jeg er investeret i at 

overbevise hende om noget bestemt, så kunne jeg ikke gå ind i det 

på en fri måde, for så var der kun én løsning, og det var, at hun 

skulle lade være med at lade sig sterilisere” (ibid., l. 765-769). 

En udfordring ved en sådan modoverføringsproblematik er også, at klienten kan for-

nemme den, selvom det er usagt: “Og der tænker jeg, at jeg havde jo ikke sagt noget 

som helst, men det kunne hun jo selvfølgelig mærke. Altså at hun følte sig mere fri til 

at tage det op” (ibid., l. 781-784), og dette synes at hænge sammen med, at fx 

McWilliams (2004), Casement (1987) og Bloomgaarden og Mennuti (2009) argu-

menterer for, at terapeuten ikke kan undgå at afsløre (jf. 3.3.2.4.1). Ifølge B kan det 

overordnet være en udfordring at forstå, hvorfra modoverføringsfølelser opstår, idet 

han påpeger: ”Nogen gange finder man jo ikke ud af det, og det er derfor, at man har 

brug for supervision” (Bilag B, l. 434-435). Hvis man ikke forstår modoverføringen, 

kan det være en udfordring: “Det kan jo godt være, at jeg er galt på den, fordi jeg er 

fanget ind i den snævre overføringssituation ik. Det kan også være, at patienten er 

galt på den, at noget af det, jeg mærker, det er de faktisk ikke parate til at kunne 

mærke” (ibid., l. 978-982). Det kan imidlertid være svært at undgå at blive viklet ind 

overføringsdynamikker, og dette kræver refleksion: 

“Ja og jeg har nogen gange været viklet ind i nogle overførings-

modoverføringsreaktioner, som har været skræmmende, og som jeg 

har lært rigtig meget af at opdage. At her var der sgu nok tale om 

overførings-modoverføringsreaktion. […] man er jo en del af det 

[…] man har jo et ansvar for den måde, man reagerer på, og det 

skal man finde ud af, hvorfor man reagerer” (ibid., l. 1099- 1113). 

Dette syn er i tråd med fx Heimann (1950) og Casement (1987), der mener at tera-

peuten, for at kunne bruge modoverføring, må have et godt indblik i sig selv og egne 

problematikker og reaktioner mm., da terapeutens eget ellers kan sammenblandes 

med forståelsen af klienten (jf. 3.2.1.2.3), og Knox og Hill’s (2003) fremhævelse af, 

at selvafsløring er problematisk, hvis det har oprindelse i terapeutens behov, fjerner 

fokus fra klienten eller overstimulerer klienten (jf. 3.3.2.4.2). Det er også tidligere 

påpeget, at B mener, at det kan være svært at vurdere, hvad der skal afsløres og 

hvornår (jf. 5.2.4), hvilket fx kan antages at være på linje med fx Winnicott’s (1949) 
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og Fairbairn’s (1946) holdning, ligesom det er i tråd med, at Farber (2006) og Knox 

og Hill (2003) mener, at terapeuten må være varsom med, hvad han fortæller (jf. 

3.3.2.2.; 3.3.2.4.3). 

 

Der er også udfordringer forbundet med terapeutens brug af empatisk indlevelse, da 

det, if. B, er naturligt, at terapeuter fra tid til anden, ligesom med mentalisering (jf. 

5.2.5), mister deres empati: “ja ja, altså masser af terapeuter mister empati. Mange 

af vores patienter er empatidræbere. De ødelægger vores empati ved at overbelaste 

os ik” (Bilag B, l. 583-586). B mener, at “det der altid er svært, det er, at vi nogle 

gange bliver ramt på vores narcissistiske del, og når vi bliver det, så bliver vi de-

pressive, og så er vi mindre fleksible” (ibid., l. 622-625), og “man kommer hele tiden 

ud for, at patienter angriber en, ødelægger ens evne til empati, og det er der, vi har 

brug for supervision, så vi kan få reetableret empatien” (ibid., l. 635-63). Udfordrin-

gen, med at opretholde sin empati sammen med at forstå modoverføringsfølelser, 

synes også at hænge sammen med interventionsproblematikker, idet, terapeuten, hvis 

han ikke formår at mærke sig ind på, hvor klienten er, og hvad han er klar til at ar-

bejde med, kan man komme ud for, at klienten ikke responderer på interventionen 

(ibid., l. 505-515). Derudover synes det at være en udfordring for terapeutens empati, 

at terapeuter ikke arbejder lige godt med alle klienttyper, idet B udtrykker: “der er 

nogle patienter, man bedre kan arbejde med end andre” (ibid., l. 834) og, at “så er 

der selvfølgelig nogle patienter, hvor man bliver mere ramt end andre, og hvor man 

nogle gange skal […] bide sig selv i tungen og nogle gange har brug for at snakke 

med en kollega eller gå i supervision” (ibid., l. 674-683). B mener imidlertid, at man 

må synes om sin klient eller overveje at sende ham videre: “Jamen altså jeg tror, at 

man grundlæggende skal […] synes om sin patient. Og hvis ikke man ikke kan det, så 

tror jeg, man skal overveje ikke at arbejde med dem” (ibid., l. 1169-1172), og derfor 

må man ”finde ud af, hvem man bedst kan arbejde med, og at man må accepterer, at 

man kan ikke arbejde lige godt med alle” (ibid., l. 1160-1162). I forhold til udfor-

dringer forbundet med empati, så mener han, at det i de fleste tilfælde dog lykkes, at 

få den reetableret (ibid., l. 1119-1122). Nogle af de nævnte empatiudfordringer er 

også påpeget af teoretikere som Greenson (1960) og Kohut (1971), der mener, at det 

er udfordrende, hvis terapeuten er hæmmet i sin empati, og Sandler et al. 

(1973/1994), der påpeger, at modoverføring kan hæmme den empatiske evne (jf. 

3.3.1.3.2). 
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Ifølge B kan det desuden være udfordrende at forstå, hvorfor man reagerer, som man 

gør, og at holde nysgerrigheden på dette, samtidig med ikke at tage sig selv alt for 

højtideligt: “Ja men det er jo hele tiden udfordrende at tænke altså, hvorfor reagerer 

jeg på den her måde, og hvorfor reagerer patienten på den her måde. Altså holde 

nysgerrigheden” (Bilag B, l. 1058-1063). Terapeuten kan også blive i tvivl om egne 

evner: “Eller dur jeg overhovedet som terapeut, når jeg tænkte, hvad laver jeg egent-

ligt. […] hvor, altså også følelsen af egne kompetencer kan blive udfordret” (ibid., l. 

1122-1126). B påpeger, at det herudover kan være svært at være ærlig, men at nys-

gerrigheden kan hjælpe: “jamen det er jo udfordrende at kunne, synes jeg, være ær-

lig ik. […] Men det at være nysgerrig og prøve at være tilstede så meget, som man 

nu kan” (ibid., l. 1265-1270). Det er desuden vigtigt, at man som terapeut respektere 

sine egne grænser (ibid., l. 1184-1185), men dette kan, if. B, være udfordrende: “Ja 

det kan være udfordrende, og nogle patienter er jo grænseløse, og det bliver man 

nødt til at sætte grænser for” (ibid., l. 1328-1329). Endvidere nævner B: 

“Jamen det kan være udfordrende, at patienten fx er selvskadende 

ikk. Det kan være udfordrende, hvis han skælder en ud. Det kan 

være udfordrende, hvis patienten ikke siger noget i terapien. Hvis 

de vil tage deres eget liv, eller truer med at tage deres eget liv […]. 

Der kan også være nogle patienter, der siger "jeg kan ikke lide dig" 

eller "det, du siger, det er noget narcissistisk bøvl" eller et eller an-

det […] nogle af de der patienter de er jo ret gode til at lugte lunten, 

og de kan faktisk ramme en” (ibid., l. 1242-1253). 

Det, B imidlertid har fundet mest udfordrende, er “det er at finde ud af, hvordan jeg 

fungerer” (ibid.,, l. 1078), og “det har også taget lang tid” (ibid., l. 1080). 

5.2.8 Betydningen af supervision og egenterapi 

Som det også fremgår af ovenstående afsnit, så synes B at lægge stor vægt på, at de 

fleste af ovenstående udfordringer kræver supervision og i nogle tilfælde egenterapi, 

hvis terapeuten ikke kan løse dem selv (Bilag B, l. 434-435; l. 583-856), hvilket ikke 

altid er muligt: “så nogle gange, der er man lidt tungnem, og så opdager man det 

først efter 10 gange, og nogle gange skal der supervision til, for at man opdager 

det.” (ibid.,, l. 442-450). Supervision spiller altså en vigtig rolle for B, der også me-

ner, at “psykoterapi er jo potentiel behandling, så der er selvfølgelig nogle, der bli-



 

97 

ver dårligere” (ibid., l. 839-840), men “at supervisionen faktisk kan trække nogle op. 

Så den der helbredelseskurve den har forskellig hældning, og den kan vi påvirke 

gennem supervision” (ibid., l. 846-848). Derudover har man, “når man føler sig ramt 

personligt, […] og hvis det bunder meget dybt, så har man brug for at arbejde med 

det i egenterapi”(ibid., l. 643-646). Han anser egenterapiens opgave som: 

”at få gjort en mindre sensitiv sådan, at man faktisk kan godt kan 

høre kritikken og sige "jamen det har du da noget om, det må vi da 

overveje". Eller "det kan godt være, at jeg er narcissistisk, men 

hvorfor er det er problem for dig?". Prøve at være nysgerrig om-

kring det, og ikke have noget imod at bringe sig selv i spil, hvis pa-

tienten bringer det ind” (ibid., l. 1242-1262). 

Vigtigheden af supervision og egenterapi er på lignende vis fremhævet i litteraturen, 

fx igennem teoretikere som Winnicott (1949), Heimann (1950), Casement (1987) og 

Knox og Hill (2003) (jf. 3.3.1.2; 3.2.3.2). Udover at egenterapi kan hjælpe terapeuten 

til at bruge sig selv på en mere hensigtsmæssig måde, så udtrykker B, at “egenterapi 

er bestemt en vigtig del ift. at udvikle en terapeutidentitet. Også at få ryddet op i nog-

le ting i sit eget liv” (Bilag B, l. 648-650). 

5.2.9 Terapeutens personlighed og udvikling 

Ifølge B så spiller terapeutens personlighed en stor rolle for terapiudbyttet, hvilket 

også er i overensstemmelse med, hvad forskning viser (jf. 1). Han fremhæver at: 

“Jeg tror jo ikke / altså jeg tror teknik spiller ind, men jeg tror det 

væsentligste har at gøre med terapeutens personlighed (...), og der 

er nogle patienter, man bedre kan arbejde med end andre” (Bilag B, 

l. 832-837). 

Teknik spiller imidlertid ind på den måde, at noviceterapeuter er ufrie og ikke nok 

tilstede, så længe de ikke har teorien under huden (ibid., l. 1032-1038), og han uddy-

ber, at novicer også er mere ufrie, fordi de netop prøver at efterleve teorien så meget 

(ibid., l. 1217-1218). Denne forskel på novicer og erfarne terapeuter er også at finde i 

fx Heimann’s (1950) teori, idet hun mener, at nye terapeuter i højere grad frygter at 

bruge sig selv, og i Greenson’s (1960) forståelse, hvor den erfarne terapeut har nem-

mere ved at opnå empati (jf. 3.3.1.2.2.; 3.3.1.3.2). 

 

B tror, at der er meget, der har påvirket den terapeutiske holdning, han har idag: 
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”Det tror jeg, at mine forældre har (griner). Det tror jeg min kone 

har, og min terapeut og mine patienter. Af mine supervisore og alt 

det, jeg har læst, har. Så jeg tænker masser af forskellige input, der 

har været med til at præge den måde, jeg arbejder på. Så det er 

svært at sige. Så det er hele den erfaring, jeg har fået fra litteratu-

ren, fra praktisk arbejde, fra at arbejde med mig selv, supervision. 

Det at undervise, det at supervisere er også en vigtig del af af en te-

rapeutidentitet” (Bilag B, l. 1188-1196). 

Den overordnede holdning, som B har idag, tror han imidlertid altid, at han har haft: 

“Jamen jeg tror, at det her det er jo sådan en proces ik, og holdningsmæssigt tror 

jeg altid, at jeg har været der, hvor jeg har tænkt, at relationer har en betydning, og 

det er det, der er mest betydningsfyldt” (ibid., l. 1203-1206), og han mener, at han 

har arbejdet ud fra tankerne i MBT i længere tid, end han selv var bevidst omkring: 

“Så min opgave som supervisor […] det er at øge patientens refleksion, og det ligger 

meget i tråd med hele mentaliseringstanken. Så i virkeligheden der har jeg arbejdet 

meget med mentalisering, selvom jeg ikke viste det” (ibid., l. 1227-1232). 

6 Diskussion 

6.1 Sammenligning af informanterne 

6.1.1 Forståelse af terapi og relationen 

Når man sammenligner informanternes arbejdsgang præsenteret i analysen, bliver det 

hurtig tydeligt, at de på hver deres måde repræsenterer den teoretiske retning, de 

kommer fra. Hvor A er psykoanalytisk orienteret og derfor er optaget af klientens 

fortid og af at få sat nuværende problematikker i relation til denne (jf. 3.3; 5.1.1), 

fokuserer B i højere grad på her-og-nu relationen, som er den, der vægtlægges i MBT 

og anser denne for essentiel for forandring (jf. 3.4; 5.2.1). Begge pointerer dog i 

overensstemmelse med nyere teori, at relationen og et samarbejde er af afgørende 

betydning, og dette kommer bl.a. til udtryk i udformningen af opstartsfasen, hvori de 

begge, på forskellig vis, fokuserer på at få afstemt forventninger med klienten og at 

blive enige om en arbejdshypotese (jf. 5.1.1; 5.2.1). Forskelle fremtræder ved, at B 

synes at tilpasse sin metode til den enkelte klient og derfor lægger stor vægt på en 
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aktiv og eksplicit afstemning af forventninger, hvorimod A anbefaler klienten en 

anden terapeut, hvis klientens forventninger ikke stemmer overens med den måde, 

han arbejder på (ibid.). Dette er dog ikke ensbetydende med, at A ikke kan tilpasse 

sin metode den enkelte klient (jf. 5.1.3; 5.1.4). B adskiller sig endvidere fra A, ved at 

han stiller en diagnose, som han arbejder ud fra og formidler til klienten – dette syn 

menes dog ikke at være en forudsætning i MBT men synes i højere grad at afspejle 

B´s uddannelsesmæssig baggrund som psykiater (jf. 3.4; 4.3.1). 

 

Mens A´s hovedvægt ligger på at arbejde i overføringsrelationen og at tolke på denne 

(jf. 3.3; 5.1.3), fokuserer B i højere grad på klientens sindstilstand og en støttende 

tilgang og derfor på at skabe et rum med en tilpas temperatur sådan, at klienten er i 

stand til at kunne arbejde terapeutisk (jf. 3.4; 5.2.1). Frem for at tolke arbejder B ud 

fra en åben og spørgende tilgang, hvor han ikke er eksperten i klientens liv og derfor 

ikke er alt-vidende (jf. 5.2.2). Hvor A, som klassisk psykoanalytisk terapeut, ser kli-

enten flere gange om ugen og opfordrer klienten til at ligge ned på briksen, imens 

han sidder bagved ham og tolker (jf. 3.2; 5.1.1), lægger B, i overensstemmelse med 

MBT, i større grad vægt på en ligeværdighed i relationen og et samarbejde omkring 

en fælles udforskningsproces (jf. 3.4; 5.2.2). A synes derved, i modsætning til B, at 

anse forholdet som mere asymmetrisk og skelner derfor mellem terapeut- og med-

menneskerollen, hvor sidstnævnte kun kommer til udtryk i terapien udenfor ”det 

egentlige arbejde”, og fx hvis klienten sidder oppe, og klient og terapeut ordner prak-

tiske ting såsom betaling (jf. 5.1.2). Informanternes forskellige ståsteder kommer 

således til udtryk i, hvordan de anser relationen, og arbejder med denne i terapi. Hvor 

A synes at lægge vægt på en implicit allianceopbygning, ved at give klienten følelsen 

af at blive forstået igennem hans personlige attitude samt overføringsarbejdet (jf. 3.3; 

5.1.2), fokuserer B på en mere eksplicit form, der vægtlægger en aktiv kvalitetssik-

ring af sin egen forståelse af klienten ved hele tiden at spørge, om hans forståelse er 

rigtig (jf. 3.4; 5.2.2). 

 

Forskelle og ligheder i informanternes forståelse af terapi bliver også synlig ift., hvad 

de anser for forandring og målet med terapeutens brug af sig selv. A giver udtryk for, 

at terapi fører til, at klienten opnår bevidsthed omkring egne processer og reaktions-

mønstre og derved får flere valgmuligheder samtidig med, at klientens indre objekt-

verden ændres ubevidst, ved at terapeuten fremstår som ny og helende objektrelation 
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(jf. 5.1.6). B synes på lignende måde at anse terapien som et rum, hvor klienten både 

kan få dybere indsigt i sammenhænge og kan opnå bedre kompetencer i at indgå i 

relationer, dog synes sidstnævnte ikke, som hos A, at ske som bieffekt til førstnævn-

te. Hos A sker det som en mere bevidst adfærdstræning/ mentaltræning, hvor tera-

peuten lægger op til, at klienten får øvet disse kompetencer med terapeuten, og altså 

fungerer som rollemodel sådan, at klienten lærer at håndtere følelser på en fornuftig 

måde (jf. 5.2.1). Selvom hovedfokus for B således synes at ligge på relationen som 

forandringsfaktor, fremhæver han ligesom A, og forskelligt fra tankegangen i MBT, 

også indsigt som forandringsfaktor, og dette hænger sandsynligvis sammen med hans  

psykoanalytiske baggrund, som var den referenceramme, han havde, før han lærte 

MBT (jf. 4.3.1). Hans omtalen af rollemodel-funktion synes derimod, som fremhæ-

vet i teorien, at ligne den kognitive, dog synes den, i lighed med MBT-tilgangen, at 

afspejle en dybere funktion, ved at terapeuten fungerer som en form for tilknytnings-

person eller forældrerolle (jf. 3.4). A, og derved det analytiske perspektiv, adskiller 

sig dog her ved at fremhæve, at terapeuten ikke bør indtage rollemodelfunktionen, da 

han ikke eksplicit skal give tilbagemeldinger og altså ikke tjener som far eller morfi-

gur, dog synes hans vægtlægning af, at terapeuten tjener som ny og helende objektre-

lation at kunne forstås som en form for tilknytningsfunktion (jf. 5.1.6). 

6.1.2 Terapeutens holdning og brug af selvafsløring 

I ovenstående er det blevet skitseret, at informanterne indtager forskellige roller, når 

de arbejder med klienten i terapi, og at disse synes at være knyttet til den terapeutiske 

retning, de repræsenterer. Dette kommer også til udtryk i deres grundholdning til 

terapi, og hvordan de bl.a. forholder sig til neutralitets- og objektivitetsprincippet, 

som Freud (1912/1992) i sin tid fremsatte. Selvom A synes at være fortaler for en 

neutral og anonym holdning og mener, at terapeuten ikke skal være styret af andet 

end klientens problematik og derfor ikke bør vise sig selv som privatperson i terapeu-

tiske sammenhænge, synes A, forskelligt fra Freud (1912/1992), at have anerkendt, 

at terapeuten ikke kan være et blank spejl, da personligheden ikke kan adskilles fra 

rollen som terapeut, da fx følelser kan komme til udtryk gennem terapeutens attitude 

eller kan ligge i de tolkninger, som terapeuten ytrer (jf. 3.3.2; 5.1.2; 5.1.4). I tråd med 

Freud (1912/1992) er A dog af den holdning, at en for privatpersonlig viden om tera-

peuten ville forstyrre overføringen og den frie leg forbundet med terapeuten som 
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projektionsfigur (jf. 5.1.2). A giver således ikke eksempler fra sit liv eller fortæller 

detaljer, konkrete oplysninger eller andet om ham selv som privatperson, hvorfor han 

heller ikke svarer på spørgsmål, men i stedet fokuserer på en undersøgelse af, hvad 

der ligger bag, at klienten spørger (jf. 5.1.2; 5.1.4). B synes, modsat A, at være mere 

aktiv og engageret i sine tilkendegivelser i terapien, men stadig neutral i kontakten, 

forstået på den måde, at B ikke er fordømmende for klienten men i stedet åben, nys-

gerrig og undersøgende (jf. 5.2.2). Den i højere grad aktive og åbne rolle, som B ind-

tager, ses bl.a. i hans mere aktive brug af selvafsløring, hvor han fx kan finde på at 

italesætte egne følelser i her-og-nu relationen til klienten eller i den måde, at B er 

åben overfor at tilkendegive egne fejl i terapien (jf. 5.2.2; 5.2.4). A afviger i særtil-

fælde fra hans grundholdning, og selv her synes A ikke at afsløre omkring hans egne 

følelser, og selvom A ikke direkte nævner dette i interviewet, formoder vi, at han 

heller ikke ville afsløre egne fejl så direkte, som B gør indenfor MBT (jf. 5.1.4; 

5.2.2). Hermed menes dog ikke, at A ikke er parat til at se på eller reflektere over, 

hvordan han har bidraget til fejl eller konflikter. A fortæller dog også, at han kan 

vælge at afvige fra sin grundholdning om neutralitet, og fx vælger at svare på klien-

tens spørgsmål ift. privatlivet, eller bekræfter klientens oplevelse af terapeuten i her-

og-nu-relationen, og tilføjer til dette, at en sådan afvigelse kræver en grundig overve-

jelse, som vurderes på individuel basis og dermed er meget klientafhængig (jf. 5.1.4).  

 

Informanterne synes altså at have forskellige holdninger til en aktiv brug af selvaf-

sløring som redskab i terapi. Hvor A generelt prøver at undgå selvafsløring, der i 

hans egen terminologi henviser til en ufordøjet italesættelse af den følelse, som tera-

peuten sidder med lige nu som fx: ”jeg bliver vred, når du er sådan over for mig”, er 

han dog åben overfor mere indirekte afsløringer, der fx kan ligge i terapeutens attitu-

de eller i overføringsarbejdet (ibid.). Denne holdning synes at være knyttet til A´s 

forståelse af modoverføringsbegrebet, som han anser som hans egen problematik og 

de mere mystiske følelser, som netop ikke bør komme til udtryk i terapien, hvorfor 

gennemarbejdningen er så essentiel (jf. 6.1.4). I forhold til særtilfældene fortæller A 

dog samtidig, at der ikke er en grænse for, hvad han vil fortælle, selvom det bliver 

svært at høre, hvad han mener med dette udsagn, og om det gælder hvilken som helst 

følelse, oplevelse eller erfaring. Selve eksemplerne knyttet til særtilfældene tyder på, 

at A kun afslører, når klienten efterspørger dette, og at det her er omkring personlig 

information, eller hans eget bidrag til her-og-nu relationen og ikke direkte afsløringer 
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såsom: ”jeg bliver vred” (jf. 5.1.4). A tilføjer, at han har svært ved at se nyttigheden 

af at afsløre om hans relationelle forhold eller seksuelle præference (ibid.). 

 

Begge informanter synes, i tråd med Knox og Hills (2003) opdelinger, at præsentere 

to former for selvafsløring; den personlige og den, der knytter sig til her-og-nu rela-

tionen, og B tilføjer ift. dette, at førstnævnte kræver en større varsomhed end sidst-

nævnte (jf. 5.2.4). B forstår afsløring knyttet til her-og-nu relationen som modoverfø-

ringsafsløringer og mener, at terapeuten kan fortælle klienten, hvordan han kan 

komme til at påvirke ham i interaktionen, eller hvordan terapeuten kommer til at føle 

i interaktionen med klienten: ”puha det lyder ubehageligt” eller ”jeg kan godt forstå, 

at du savner hende” (ibid.). Forskelligt fra B kalder A italesættelser af modoverfø-

ringsfølelser for overføringstolkninger, og dette synes i tråd med Casement (1987), 

og at han mener, at tolkninger er mindre farlige end direkte afsløringer omkring tera-

peutens følelser. I disse tolkninger synes hovedfokus hos A at være på klientens fø-

lelse eller oplevelse: ”jeg tænker, at du er vred på mig lige nu” eller ”jeg får fornem-

melsen af, at du er rigtig optaget af, at der skal ske noget i dit liv” (jf. 5.1.3). McWil-

liams (2004) forholder sig derimod mere åbent over for de mere direkte afsløringer, 

sådan som B og terapeuter indenfor MBT bruger dem (jf. 3.3.2.3). Denne forskellige 

brug af begreberne knyttet til modoverføringsarbejdet kan dermed antages at afspejle 

informanternes forskellige holdninger til terapeut-åbenhed, og A synes på denne må-

de, ligesom Casement (1987), at være mere klassisk orienteret end fx McWilliams 

(2004) eller B er. Selvom B i hans eksempler ikke vurderes at være lige så afslørende 

som A´s forståelse af selvafsløring: ”jeg bliver vred”, kan det, ud fra B´s generelle 

udsagn omkring, at terapeuten gerne må afsløre omkring hans følelser, nemlig anta-

ges, at B ville være åben ift. en sådan afsløring, og dette synes at være i tråd med 

eksempler præsenteret af Karterud og Bateman (2011) (jf. 5.2.4; 3.4.2). I lighed med 

A mener B også, at der til grund for afsløringer må ligge en grundig overvejelsespro-

ces og en stor opmærksomhed omkring effekten, da denne kan være klientafhængig, 

og dette synes at være forskelligt fra den måde, som A ville bruge begrebet ’selvaf-

sløring’ på (jf. 5.1.4; 5.2.4). Det kunne dog antages, at den måde, A anskuer en grun-

dig gennemarbejdning på, er grundigere end den, som B nævner, da B´s eksempler 

på afsløring synes at være mere umiddelbar og optræder oftere end i A´s eksempler 

på særtilfælde. Forskelligt fra A´s holdning omkring direkte afsløringer, synes B i 

særtilfælde at være åben overfor at afsløre omkring private ting og bruge egne erfa-
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ringer eller følelser ved fx at fortælle, at han er lykkelig gift, at han ville bliver sur i 

en lignende situation eller fortælle klienten, hvad han har oplevet i en lignende situa-

tion (jf. 5.2.4). A mener, at selvafsløring (den måde som han ikke bruger den) kan 

bruges til at gøre klienten bevidst omkring indflydelsens af sit eget adfærd på andre 

(jf. 5.1.4). Dette er i tråd med MBT, der har stort fokus på, at arbejdet i terapien 

handler om at gøre klienten bevidst omkring, hvad han kan fremkalde i andre (jf. 

3.4.2), og det kan antages, at det er netop derfor, at selvafsløring bruges mere aktivt 

inden for denne tilgang. På samme vis fremhæver B, at selvafsløring kan tjene som 

opmuntring til alternative måder at tænke eller handle på. Ud over de, i analysen 

præsenterede, diverse andre positive effekter, som selvafsløring kan have (jf. 5.1.4; 

5.2.4), fremhæver B også, at terapeuten må være opmærksom på, at selvafsløring kan 

risikere at fjerne fokus fra klienten, og dette synes at være i tråd med den pointe, 

Freud (1912/1992) i sin tid fastslog omkring ulempen ved afsløring (jf. 3.3.2; 5.2.4). 

Derfor pointerer B vigtigheden af at have et afklaret forhold til dét, der afsløres, 

hvilket er i tråd med Knox og Hill (2003), og med A, der jo har den holdning, at alt 

skal gennemarbejdes. Selvom informanterne således synes at være enige omkring, at 

terapeuten må være synlig som subjekt, må erkende hans eget bidrag i relationen, og 

må bruge sig selv i overføringsarbejdet, som er i tråd med holdningerne af diverse 

præsenterede psykoanalytiske terapeuter efter Freud (1912/1992), synes der altså at 

være forskelle i, hvordan informanterne forstår denne åbenhed (jf. 3.3.2; 5.1; 5.2). 

6.1.3 Forståelsen af modoverføring 

På trods af at både A og B anser modoverføring som et vigtigt redskab i terapi, så 

synes deres definition af begrebet at være forskellig på nogle punkter. I forhold til de 

følelser, som fremkommer i terapeuten, så skelner A imellem modoverføringsfølelser 

og følelser fremkaldt via projektioner, hvoraf første er de mere mystiske følelser, 

som dukker op i ham, og som har noget med ham selv at gøre, mens sidste, i tråd 

med Kleins (1946) begrebsdefinition, er noget, klienten uretmæssigt har lagt over i 

ham (jf. 5.1.3). A kalder således ikke de følelser, som opstår pga. projektion for mo-

doverføring, da disse kommer direkte fra klienten, og det kan derfor tolkes som, at A 

har en snæver forståelse af modoverføring, som ikke indebærer alle de følelser, der 

vækkes i samværet med klienten, modsat fx Rackers (1957) sammenkædning af, at 

de følelser, der opstår pga. projektiv identifikation også kan benævnes modoverfø-
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ringsfølelser (jf. 3.3.1.2.2). I modsætning til A, så arbejder B tilsyneladende ud fra en 

bredere definition, idet det, for ham, både kan indebære følelser, som skyldes projek-

tiv identifikation, følelser med ophav i terapeut og følelser, der afspejler en naturlig 

reaktion (jf. 5.2.3). Han mener således i lighed med A, at modoverføring kan henvise 

til terapeutens egne følelser og problematikker, som terapeuten må være opmærksom 

på og arbejde med, men at modoverføring ikke afgrænses til at handle om terapeuten 

(ibid.). B synes således at læne sig op ad flere teoretikere som Heimann (1950), 

Winnicott (1949) og Casement (1987), der alle på forskellig vis arbejder ud fra en 

bredere definition, hvilket også stemmer overens med, at det indenfor MBT anføres, 

at modoverføring kan have flere kanaler (jf. 3.3.1.2; 3.4.1.2).  

 

På grund af disse forskellige definitioner, kan det umiddelbart lyde som om, at be-

grebet er mere positivt ladet i B’s beskrivelse end i A’s, idet A fremhæver, at tera-

peuten må sortere de følelser fra, der har ophav i hans eget billede (jf. 5.1.3), hvilket 

kan minde om Freuds (1910/1992) tanke om, at modoverføring afspejler terapeutens 

problematikker, som må kontrolleres (jf. 3.3.1.2.1). B synes derimod at have en mere 

åben tilgang til, at modoverføring er et positivt fænomen i terapi ligegyldigt, hvor 

følelserne kommer fra, idet klientens problematikker netop kommer til udtryk i over-

føringsdynamikker, som vil gentage sig, indtil terapeuten spotter dem, og at det ikke 

er nogen ulempe, hvis terapeuten dumper i en modoverføringsdynamik, da dette, når 

det opdages, kan give vigtig information om både klienten og relationen (jf. 5.2.3). B 

fremhæver dog, at han især finder objektrelationstanken brugbar, når han skal forstå 

modoverføring, og i denne optik synes modoverføring særligt at være noget, der 

kommer fra klienten via projektion, idet han mener, at terapeuten enten kan blive sat 

i en situation, som minder om den, klienten har siddet i eller i en objektposition, og at 

denne relationsmodel er noget, klienten aktiverer (ibid.). Som tidligere nævnt kan 

dette sammenlignes med dét, Racker (1957) kalder komplementær og konkordant 

modoverføring, og det synes også at være den modoverføringstanke, som A benytter 

mest, skønt det, som nævnt, ikke er hans terminologi. Det kan i denne forbindelse 

antages, at den umiddelbare forskel mellem informanterne i en vis udstrækning også 

har noget at gøre med den enkelte begrebsterminologi, da A jo faktisk bruger følel-

ser, som opstår med klienten, til at opnå viden om klienten, og at denne brug af følel-

ser i fx Heimann’s (1950) og Racker’s (1957) forstand netop benævnes modoverfø-

ring. A’s terminologi kan dog være forvirrende, idet han på et andet tidspunkt ud-
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trykker, at det er igennem hans modoverføring, at han har mulighed for at fange et 

objektrelationsscenarie, som ikke skinner igennem på det manifeste niveau (jf. 5.1.3). 

Her lyder det til, at modoverføringsfølelser også kan defineres som dem, der er frem-

kaldt af klienten, selvom han jo tidligere har adskilt disse projektionsfølelser fra mo-

doverføringsfølelser. Med mindre han altså mener, at også de følelser, som har med 

ham selv at gøre, kan gøre ham i stand til at opfange objektrelationsdynamikken, 

hvilket her bliver uklart. I vores bredere forståelse kan det dog i alle tilfælde anses 

som, at A ser modoverføring som et vigtigt redskab i terapi, selvom han med egne 

ord oftest benævner dette som arbejdet med overføringsfølelser og projektioner, men 

at hans skelnen måske kan sammenlignes med, at Casement (1987) og Winnicott 

(1949) fremhæver, at modoverføring både kan afspejle et diagnostisk redskab og 

terapeutens egne problematikker, hvoraf sidstnævnte er mere problematisk, hvorfor 

refleksion og sortering er centralt (jf. 3.3.1.2.2). 

 

Det kan antages, at den største forskel mellem A og B ift. deres modoverføringsfor-

ståelse lægger i deres brug af fænomenet. Det centrale i A’s brug er, at arbejdet med 

disse følelser kræver en grundig sorteringsproces, som også betyder, at følelserne 

oftere bruges i en tolkning end som en direkte tilkendegivelse af, hvad terapeuten 

mærker, hvilket som nævnt også ses hos teoretikere som Casement (1987), der me-

ner, at en tolkning ofte er det mest hensigtsmæssige udtryk (jf. 3.3.1.2.2). A opdeler 

overføringsarbejdet i en spejling af det, han oplever, og en tolkning på det, han ople-

ver, men fælles for begge er, at følelserne er grundigt gennemarbejdet forinden (jf. 

5.1.3). Spejling i A’s forstand kan antageligvis forbindes til Kohut’s (1971) spej-

lingsbegreb, hvor terapeuten fungerer som et ekko på klienten i modsætning til en 

tolkning. Eksemplerne, som A giver ift. hans spejlende interventioner, kan tyde på, at 

det ikke er modoverføringsfølelser, her forstået på den måde, at de ikke kommer fra 

ham selv, som han bruger til dette, men at det netop er projektionerne fra klienten, 

som han italesætter, hvorved fokus hele tiden er på klienten. I modsætning til dette, 

så lyder det til, at B oftere kan finde på at udtrykke sine egne følelser, da han mener, 

at disse modoverføringsfølelser kan lære klienten, hvad hans adfærd gør ved andre 

(jf. 5.2.3). I forhold til at sortere, så er det for A vigtigt at kunne rumme og fordøje 

for klienten, så han får det tilbage i den form, som er gavnlig for ham, hvilket som 

tidligere nævnt minder om Bion’s (1962a) begreb containment (jf. 3.3.1.3.2). B synes 

også at beskrive processer, der kan minde om Bion’s (1962a) forståelse, idet terapeu-
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ten må kunne tolerere følelser og hjælpe klienten med at kunne tolerere dem (jf. 

5.2.3), men den måde, som B giver følelsen tilbage på, synes at afvige fra A’s, idet B 

i højere grad giver den direkte tilbage ved at introducere for klienten, hvordan B selv 

ville føle, eller hvordan han tænker, at andre ville føle i en sådan situation (ibid.). Her 

kan det lyde som om, at B hjælper klienten med at regulere sine følelser, og dette 

hænger godt sammen med, at terapeutens evne til affektregulering har en central be-

tydning inden for MBT (3.4.1.1). På denne måde mener B også, at egne følelser, når 

klienten fortæller om noget, kan fungere som et redskab til at fornemme, hvordan en 

mulig reaktion hos klienten burde være, og her synes følelser, der har direkte ophav i 

terapeuten således at kunne fungere som et slags diagnostisk redskab (ibid.). En så-

dan brug af modoverføring synes ikke at komme til udtryk hos A. 

6.1.4 Forståelsen af empati, mentalisering og selvrefleksion 

Som nævnt lægger A stor vægt på en grundig refleksion over, hvad de følelser, han 

får, er et udtryk for, da dette er nødvendig for at kunne tolke på klientens materiale, 

og heri ligger også overvejelser omkring, hvorvidt følelsen skal kommunikeres eller 

ej og i hvilken form (jf. 5.1.5). I fordøjelsesprocessen kan A godt finde på at reflekte-

re videre over, hvad følelser kan betyde, uden at det kommunikeres, og i denne for-

bindelse er empatisk indlevelse vigtig, idet det at forstå, hvad der sker i terapien, 

kræver, at terapeuten kan leve sig ind i den klientens tanker og følelser (ibid.). I 

modsætning til A, og i tråd med MBT, så arbejder B ikke i så høj grad ud fra begre-

berne selvrefleksion og empati men bruger i stedet samlebegrebet mentalisering til 

beskrivelsen af disse processer, men mener, som A, at disse er vigtige, og at de har 

betydning ift. at forstå modoverføring (jf. 5.2.5). 

 

I forhold til forståelsen af empati, så anføres det af A, at empati handler om at leve 

sig ind i klienten gennem identifikation, som gør terapeuten i stand til at forstå, hvad 

det indebære at være den anden, hvilket synes at være i tråd med Freud’s (1905; 

1913/1992) og Ferenczi’s (1918, if. Bolognini, 2004) pointering af, at man ved at 

sætte sig i den andens sted kan opnå viden om klienten (jf. 3.3.1.3.1). På lignende vis 

anser B empati som vigtig, fordi terapeuten igennem indlevelsen kan mærke sig ind 

på, hvor klienten er, og hvad denne er klar til at arbejde med (jf. 5.2.5). I denne be-

skrivelse kan det lyde som om, at empati sker på et emotionelt niveau i tråd med 
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Greenson’s (1960) forståelse, men samtidig udtrykker B, at empati er et delelement 

af mentaliseringsbegrebet som henviser til at se den anden indefra, og dette synes at 

have lidt flere kognitive undertoner alá Kohut’s (1971) definition, som i højere grad 

indebærer en kognitiv observationsmetode (jf. 3.3.1.3.2). Hvis B mener, at empati 

kan foregå på begge niveauer, så hænger det godt sammen med, at empati indenfor 

MBT menes at findes sted på flere niveauer ligesom mentalisering (jf. 3.4.1.1). På 

lignende vis synes empati, for A, både at ske på et følelsesmæssigt og kognitivt ni-

veau (jf. 5.1.5), hvormed han kan tænkes at trække på flere forskellige empatidefini-

tioner, som har hersket gennem tiden, ligesom B gør det. 

 

Som nævnt giver det mening for B at benytte samlebegrebet mentalisering, idet det 

både indeholder empatidelen, altså at se den anden indefra, ligesom det indeholder 

dét, at man kan se sig selv ud fra at se den anden indefra (jf. 5.2.5). Terapeutens 

mentaliseringsevne er derved vigtig, idet den både indeholder empati og selvrefleksi-

on, hvorved terapeuten hele tiden må have et blik på både sig selv og klient og se, 

hvordan de to harmonerer (ibid.). Dette synes også at være dét, B bruger, når han, 

som tidligere nævnt, bruger egne følelser som en skala for at vurdere, om klienten 

har den rette følelse eller reaktion ift., hvad der opstår i ham selv (jf. 5.2.3). Ud fra 

disse beskrivelser, så synes mentaliseringsevnen at have lighedstræk med Case-

ment’s (1987) begreb ’indre supervision’, da mentaliseringsevnen muliggør veksel-

virkningen mellem forskellige processer og således en afstemning ift., hvad der er 

virkningsfuldt i den enkelte situation, hvilket synes at være sammenligneligt med den 

indre supervisions funktion (jf. 3.3.1.4.1; 3.4.1.1.2). Mens mentalisering indebærer, 

at man kan være selvrefleksiv og empatisk indlevende på samme tid, så synes A 

imidlertid at adskille disse processer fra hinanden, idet empati for ham indebærer, at 

man er engageret i den anden uden at være optaget af egne følelser (jf. 5.1.5), og 

dette kan således tænkes at være forskelligt fra B’s anskuelse og fra fx Kohut’s 

(1971) og Greenson’s (1960) opfattelse af, at empati i sig selv indebærer en skiften 

mellem den indlevende og observerende rolle, hvori de to begreber på en måde er to 

sider af samme sag (jf. 3.3.1.3.2). Selvom A altså ikke synes at omtale det under en 

samlet empatiproces eller mentaliseringsevne, som B, så synes han at mene, at tera-

peuten må skifte imellem en empatisk og en selvrefleksiv proces, idet han finder 

begge processer vigtige, men ikke mener, at de sker helt parallelt (jf. 5.1.5). Idet A 

har stor vægt på at reflektere, rumme, overveje intervention og skifte mellem forskel-
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lige roller, så kan det tænkes, at han i høj grad gør brug af en indre supervisionspro-

ces, selvom det i Casement’s (1987) beskrivelse, i lighed med B’s, kan lyde til, at 

processerne kan foregå mere parallelt, end A mener (jf. 3.3.1.4.1). 

6.1.5 Udfordringer ved brugen af sig selv 

A og B synes at have mødt mange af de samme udfordringer i terapiprocessen. Beg-

ge nævner, at det er en stor udfordring, hvis man, som terapeut, ikke er i kontakt med 

egne følelser, da egne uforarbejdede følelser kan fjerne fokus fra klienten, hvorved 

det bliver svært at sondre mellem behov (jf. 5.1.7; 5.2.7), hvilket er i overensstem-

melse med, hvad der er foreslået af fx Heimann (1950) og Casement (1987). Både A 

og B synes således også at mene, at modoverføring, i form af egne mønstre, kan være 

en udfordring men i tråd med tidligere antagelse, så lyder det som om, at B kun me-

ner, at terapeutens bidrag er et problem, såfremt det ikke forstås af terapeuten, da det, 

if. B, ikke kan undgås, at terapeuten vikles ind i overføringsdynamikker, og at dette 

er noget, som terapeuten kan lære meget af at opdage (jf. 5.2.7). Begge er dog enige 

i, at det er vigtigt at kende sig selv godt og forstå eget bidrag til relationen, da det 

ellers kan være en udfordring at bedømme hvordan og hvornår, man skal bruge sig 

selv, da det altid må være for klientens skyld, at man gør det, hvilket også synes at 

være den holdning, som ses hos teoretikere som Winnicott (1949) og Knox og Hill 

(2003). A og B nævner desuden udfordringer ift. forskellige klienttyper. B fremhæ-

ver, at han selv, og terapeuter generelt, ikke arbejder lige godt med alle klienter, og at 

det særligt med nogle klienter kan være svært at opretholde empati og mentalisering, 

da visse klienter kan ramme én, og at terapeuten i nogle tilfælde må overveje at sen-

de sin klient videre til en anden terapeut (jf. 5.2.7). A har også nævnt, at klienter 

somme tider skal henvises til en anden terapeut, men dette med det formål, at de ikke 

passer ind under hans analytiske arbejdsmetode (jf. 6.1.1). A fremhæver dog også, at 

det kan være svært at tune sig ind på den klienttype, han sidder med, da forskellige 

klienttyper også kræver forskellige holdninger, og at han ved nogle fx må være mere 

gammeldags neutral og spejlende end ved andre (jf. 5.1.7). A nævner som sådan ikke 

empati som en udfordring, som B, og han fremhæver, at hans personlige udfordring 

er, at han kan komme til at fremstå for imødekommende og forstående (ibid.), så det 

kan antages, at hans udfordring omvendt kan være, at han kan blive for empatisk. B 
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fremhæver flere udfordringer end A som fx, at det kan være svært for terapeuter at 

være ærlige, sætte grænser og at takle, hvis en klient rammer én (jf. 5.2.7).  

 

Det lyder imidlertid til, at begge informanter mener, at deres fremhævede udfordrin-

ger særligt var nogle, der var fremtrædende, da de var mindre erfarne, og at de igen-

nem årene har fået en større forståelse af, hvordan de selv fungerer. B fortæller i 

denne forbindelse, at det har taget mange år at opnå den viden, han har nu, og A 

fremhæver, at han for tiden er meget tilfreds som terapeut og ikke synes at terapi er 

så svært (jf. 5.1.7; 5.2.7). A og B nævner fx, at novicer derimod kan have svært ved 

at være fuldt til stede, hvorfor de har svært ved at mærke sig selv og bruge sig selv på 

en konstruktiv måde (jf. 5.1.9; 5.2.9). A fremhæver fx, at han selv som nyuddannet 

prøvede at bruge modoverføringsteknikken, men at det endte i et klodset forsøg, og 

at det først er igennem erfaring, at man lærer, hvordan det fungerer dét at bruge sig 

selv, og B nævner, at han var mere ufri i hans brug af sig selv som yngre (ibid.). En 

årsag til dette er, at novicer er meget fokuserede på at efterleve teorien og frygter at 

bruge sig selv (ibid.), hvilket også fremhæves af Heimann (1950) og Casement 

(1987). Både A og B mener dog, at den helt store udfordring stadig lægger i at finde 

ud af, hvordan de selv som terapeut fungerer og at holde opmærksomheden og nys-

gerrigheden på det, og at supervision og egenterapi er vigtige elementer ift. dette, og 

at disse særligt er vigtige, hvis terapeuten står i en situation, som han ikke forstår, 

eller hvis han føler sig ramt personligt (jf. 5.1.8; 5.2.8). Informanterne synes over-

ordnet at være meget ens, både hvad angår de vanskeligheder, de har mødt og den 

værdi, de tillægger supervision og egenterapi. Det kan tænkes, at baggrunden for 

dette er, at de udfordringer, som terapeuter møder, er meget universelle på tværs af 

teoretiske tilgange. 

6.1.6 Afrunding 

I det foregående er det på forskellig vis blevet demonstreret, at informanterne har en 

del ligheder, samtidig med at væsentlige forskellige er blevet tydelige. Selvom in-

formanterne stort set kom ind på de samme begreber knyttet til terapeutens brug af 

sig selv, forstår de begreberne på forskellige måder med forskellig bredde. Hertil må 

tilføjes, at det især hos A har været svært at høre, hvordan hans brug af begreber, 

såsom modoverføring og selvafsløring, kan differentieres fra dem måde, vi forstår 
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begreberne på (jf. 6.1.2; 6.1.3), og dette synes at tyde på, at fænomenet kan være 

sværere at italesætte og mere komplekst, end vi i starten troede. Denne kompleksitet 

ses også ved, at måderne at bruge sig selv på kan blive sammenblandet hos B, som 

også selv nævner det som en ulempe ved mentaliseringsbegrebets bredde (jf. 5.2.5). 

Samtidig kan det dog antages, at denne kompleksitet, som er kommet til udtryk hos 

A, kan hænge sammen med, at psykoanalysen repræsenterer et felt med en stor kom-

pleksitet og mange holdninger, hvilket kan antages at gøre det svært for den enkelte 

terapeut at tydeliggøre egen holdning. I forlængelse af dette kan det altså også tæn-

kes, at terapeuternes udsagn er farvet af den referenceramme, de repræsenterer, og at 

dette i en vis grad kan have indsnævret de forskellige måder at forstå fænomenet på, 

forstået på den måde, at informanterne kan have haft svært ved at tænke ud over de-

res egne begreber. Noget der kunne tyde på dette er, at begrebet selvafsløring hos A, 

i hans egen forståelse, har repræsenteret en anden måde at bruge sig selv på end den, 

der blev efterspurgt i interviewet gennem vores begreb selvafsløring (jf. 5.1.4). 

 

Forskelle, knyttet til den mere generelle måde, som informanterne fremstår og bruger 

sig selv i terapirummet på, synes især at være bygget op omkring, at A tilsyneladen-

de er mindre åben, end B er. Dette kommer til udtryk i den mere implicitte måde, 

som A opbygger relationen til klienten på, i den måde han holder sin person tilbage 

ved at tolke og spejle frem for at afsløre samt i den måde, han vægtlægger en grundig 

indre overvejelsesproces knyttet til hvilken som helst intervention (jf. 5.1). B lægger 

derimod stor vægt på en støttende tilgang med en fælles udforskningsproces, hvor 

han bruger sig selv mere umiddelbart og eksplicit, end A ville gøre (jf. 5.2). Selvom 

B dog også lægger vægt på en refleksionsproces, så synes han, i højere grad end A, at 

bruge en direkte intuition sideløbende hermed, idet han lægger vægt på at følge pro-

cessen og italesætte modoverføring, tanker og refleksioner, når de opstår (jf. 5.1; 

5.2). Det er dog svært at konkludere, om B ligefrem gennemarbejder materialet min-

dre end A, men på et vist plan kan det måske udtrykkes sådan, fordi gennemarbejd-

ningsprocessen hos de to tjener forskellige formål, og at det muligvis kræver mere 

sortering og forarbejdning at lave en præcis tolkning eller spejling, frem for at afslø-

re/italesætte følelser, der opstår i her-og-nu-situationen, så terapeut og klient sammen 

kan udforske, hvorfra de stammer, sådan som B i højere grad gør (ibid.). 
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De væsentlige forskelle i måden at anskue terapeutens funktion på kan antages at 

hænge sammen med forskelle i terapiens mål indenfor de to tilgange, som også synes 

at være knyttet til tilgangenes menneskesyn og opfattelse af lidelser og forandring. 

Som det blev skitseret tidligere, synes MBT at afvige fra psykoanalysen ved, at den 

forholder sig mere ligeværdigt til klienten, og at der heri forsøges at opnå forandring 

gennem en form for samspilstræning mellem klient og terapeut, hvorimod forholdet i 

psykoanalysen anses som mere asymmetrisk, hvorfor forandring hovedsageligt sker 

igennem indsigt i egne processer og reaktionsmønstre (jf. 3.2; 3.4). For at der kan 

praktiseres en form for samspilstræning kræves en mere eksplicit form for rolle, der 

ikke kræver en så stor grad af gennemarbejdning, da fejl netop også anses som en 

vigtig interventionsform. I den psykoanalytiske terapi kan terapeuten derimod anses 

som en større autoritet, der, via tolkninger, hjælper klienten til at opnå indsigt, og 

dette kan netop antages at forudsætte en grundig gennemarbejdning og lægger her-

med i større grad op til, at fokus er på klienten, hvorfor terapeuten kan forblive mere 

lukket (jf. 3.2). Disse forståelser, af terapeutens funktion og terapiens mål, menes 

også at have indflydelse på, at B i højere grad fokuserer på at tilpasse sin metode til 

den enkelte klient, hvorimod A lægger vægt på, at klienten tilpasser sig den bestemte 

arbejdsmetode (jf. 5.1; 5.2). 

 

Hvis vi ser nærmere på tilgangenes udvikling, kan det tænkes, at det er den humani-

stiske tradition, der i højere grad har haft indflydelse på MBT og dermed har medvir-

ket til det større fokus på terapeutisk åbenhed og transparens i det mellemmenneske-

lige møde, som terapien repræsenterer (jf. 3.3.2.; 3.4). Samtidig tænkes det, at lighe-

derne mellem informanterne kan hænge sammen med, at MBT netop bygger på psy-

koanalysen, men det kan også hænge sammen med, at B også har den psykoanalyti-

ske referenceramme med sig i sin uddannelsesmæssig baggrund (jf. 3.4; 4.3.1). Som 

tidligere nævnt kan det ift. B´s fokus på indsigt som mål i terapi, antages, at det her i 

højere grad er hans analytiske baggrund, der spiller ind frem for, at det er MBT-

tilgangen (jf. 6.1.1). Hos A synes der ikke på samme måde at fremtræde afvigelser 

fra den analytiske referenceramme, og det antages at hænge sammen med, at hans 

baggrund og nuværende praktiserende tilgang har været mere rendyrket end B´s i og 

med, at han altid har været tiltrukket af denne, samt at den psykoanalytiske tilgang 

inkluderer mange holdninger (jf. 3.3; 5.1.9). Endvidere blev det tidligere skitseret, at 

B adskiller sig fra A ved, at han, i terapien, arbejder ud fra diagnoser, og dette anta-
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ges at hænge sammen med, at B netop har en anden uddannelse, end A har samtidig 

med, at deres arbejdspladser er forskellige (jf. 4.3.1; 6.1.1). Udover at informanternes 

uddannelsesmæssig baggrund kan spille ind, tænkes det, at det lige så meget også 

kan være individuelle forskelle såsom opvækst, erfaring og personlighed, der har 

indflydelse på måden at bruge sig selv på, og dermed også udfordringerne forbundet 

med dette. Dét, der bl.a. kan være baggrunden for en sådan hypotese, er, at det i ana-

lysen blev skitseret, at informanterne mener, at personlige træk altid vil spille ind på 

den måde, terapeuter bruger sig selv, og at de har erfaret, at deres måde at bruge sig 

selv på har ændret sig igennem tiden samtidig med, at mennesker i deres liv har på-

virket denne udvikling (jf. 5.1.9; 5.2.9). Desuden er vi i analysen kommet frem til, at 

forskellige klienter kan have indflydelse på den måde, terapeuten bruger sig selv på, 

hvilket også kan tyde på, at det er matchet mellem parterne og dermed også terapeu-

tens personlighed, der er af stor betydning for terapien og den måde, terapeuten bru-

ger sig selv på (jf. 5.1; 5.2). 

6.2 Hvordan kan informanternes udsagn forstås? 

Det er allerede blevet belyst, hvordan forskellig referenceramme, individuelle for-

skelle, samt forskellige klienttyper, kan antages at have indflydelse på, hvordan in-

formanterne bruger sig selv samt hvilke udfordringer, de møder i terapi. I det følgen-

de vil vi derfor se nærmere på disse punkter og diskutere, i hvilken grad informanter-

nes forskelle og ligheder kan tilskrives deres forskellige tilhørsforhold dvs. den psy-

koanalytiske og den mentaliseringsbaserede tilgang. Dette vil vi gøre ved først at se 

på, hvordan terapiretningernes udvikling ift. klienter på forskellig funktionsniveau 

kan forklare ligheder og forskelle imellem informanterne (jf. 6.2.1). Dernæst vil vi 

sætte fokus på terapiretningernes forståelse af behandling og forandringsskabende 

faktorer (jf. 6.2.2), og endelig vil vi tage stilling til, hvorvidt terapiretningernes men-

neskesyn kan være med til at forklare informanternes udsagn (jf. 6.2.3). Afslutnings-

vis vil vi overveje, hvordan individuelle faktorer kan supplere vores fund (jf. 6.2.4). 

6.2.1 Er fundene knyttet til tilgangenes målgruppe? 

Som udgangspunkt er det nærliggende at antage, at informanternes forskellige til-

gange til terapien, og deres forskellige måder at forholde sig til klienten på bl.a. hæn-

ger sammen med, at psykoanalytisk terapi og mentaliseringsbaseret terapi oprindeligt 
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er udviklet for klienter på forskellige funktionsniveau. Vi kan her inddrage Bjørn 

Killingmo’s (1989) forståelse af forskellige niveauer af psykopatologi, som forstår 

klientens problemer ud fra hhv. konflikt- og deficitpatologi og argumenterer for, at 

forskellige klienter kræver forskellige interventioner. Killingmo (1989, pp. 65-68) 

beskriver konfliktpatologi som en konflikt mellem superego, ego og id og mener, at 

dette kræver en tolkende intervention i traditionel forstand. Deficitpatologi er der-

imod baseret på en instrasystemisk fejl såsom en defekt selvstruktur, mangel på ob-

jektkonstans, identitetsdiffusion, splitting samt manglende kapacitet for en emotionel 

relation til objekter, hvorfor en intervention, der afslører fortrængte konflikter ikke 

vurderes hensigtsmæssigt. Derimod kræver deficitpatologi en bekræftende tilgang, 

der etablerer mening (ibid.). I denne forbindelse kan det antages, at psykoanalysen, 

der arbejder ud fra indsigt som terapeutisk mål vil afsløre konflikt-problematikken 

for klienten med en velfungerende jeg-funktion, hvorimod MBT, der arbejder med en 

slags samspilstræning prøver at optræne og reparere en deficit-problematik og der-

med en mangelfuld jeg-struktur. Dette synes at stemme godt overens med, at det tid-

ligere blev præsenteret, at MBT arbejder med klienter i den sværere ende og derfor 

har fjernet sig fra at arbejde med indsigt men i stedet fokuserer på at arbejde i her-og-

nu relationen, hvor fokus i høj grad er på, at klienten oplever at blive set, forstået, 

hørt og valideret af terapeuten (jf. 3.4). I denne forbindelse kan det tilføjes, at A også 

mener, at han afviger fra sin grundholdning, hvis han vurderer, at det er det bedste 

for klienten og i de eksempler, som han giver, er det netop klienter, der synes at fun-

gere på et lavere funktionsniveau, og fx er psykosenær eller meget konkret-

tænkende, der har brug for støttende og bekræftende interventioner (jf. 5.1), hvorfor 

det kan antages, at den psykoanalytiske tilgang i praksis ikke er lige så stringent, som 

den teoretiseres. Samtidig kan det tyde på, at tilgangenes mere generelle forskelle 

kan forklares ud fra, at de er blevet udviklet for klienter på forskellig funktionsni-

veau. At B synes at anvende begge arbejdsmåder kan således forstås ud fra, at han 

arbejder med en bred vifte af klienttyper, der både kræver indsigtsgivende og sam-

spilstrænende interventioner. Han fremstår således som mere inkluderende, end A, 

der netop henviser klienter til en anden terapeut, hvis hans arbejdsmåde ikke stem-

mer overens med klienten – det synes dog ikke, at denne bedømmelse sker på bag-

grund af klientens funktionsniveau men mere ift. forventninger (jf. 5.1; 5.2). B´s af-

vigelser kan måske også forklares ud fra, at MBT ikke er så stringent, når den prakti-

seres, som den teoretisk giver udtryk for ift. at undgå arbejdet med tolkninger. 
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Killingmo (1989, p. 70ff) påpeger dog, at klienter sjældent kun repræsenterer en af 

patologierne, men at forskellige dele af personligheden kan være bundet til de for-

skellige former for patologi, og at de dermed har brug for forskellige former for in-

tervention. Der vil altid ske en strukturel drejningspunkt i løbet af terapien, hvor kli-

enten, der først primært pegede på konflikt og dermed havde brug for en strategi ret-

tet mod at afsløre mening gennem tolkende interventioner, skifter over til primært at 

pege mod deficit og derfor har brug for en strategi, der etablerer mening gennem 

bekræftende interventioner (ibid.). Terapeuten må altså løbende tilpasse sig og kunne 

skifte mellem de to strategiske positioner. I denne forbindelse er det nærliggende at   

spørge, hvordan terapeuten i terapien ved, hvilken intervention der kræves. Hvis in-

formanternes udsagn inddrages i denne forbindelse kan der argumenteres for, at det 

netop er gennem en grundig assessment, samt dét at prøve sig frem og intuition, at en 

passende interventionsform bestemmes (jf. 5.1; 5.2). 

6.2.2 Er fundene knyttet til tilgangenes forståelse af behand-

ling og forandringsskabende faktorer i terapi? 

I teorien har vi beskrevet, hvordan fokus i psykoanalytisk psykoterapi har bevæget 

sig fra enpersonspsykologi til topersonspsykologi, og at dette bl.a. har betydet, at 

terapeutens rolle har forandret sig, og terapeuter er blevet mere åbne overfor at aner-

kende deres eget bidrag til terapien, og tænke dem selv ind i relationen og samspillet 

med klienten (jf. 3.2). Psykoanalysen synes dog, på trods af selv af have gennemgået 

denne udvikling, stadig i højere grad at arbejde ud fra et intrapsykisk syn på psyko-

patologi, som kommer til udtryk ved, at deres hovedfokus netop er på at arbejde med 

indsigt, der både kan have en kognitiv og emotionel betydning (jf. 3.3). Et sådant syn 

kan antages at medføre et mere objektivt forhold klienten, og altså en relation der 

ikke på samme vis er ligeværdigt, som i de nyere teorier, såsom MBT, hvor der netop 

er stor fokus på, at klienten opnår forandring gennem samspillet i her-og-nu relatio-

nen (jf. 3.4). Her-og-nu situationen har afsæt i den humanistiske psykologis tanker 

om, at mennesket grundlæggende er et socialt væsen, der har behov for at relatere sig 

til andre. Yalom (2002) skriver, at her-og-nu fokus er en tilgang der underbetoner, 

men ikke negligerer betydningen af arkæologi, men frem for at lede efter oprindelsen 

af et problem netop forholder sig til, hvad der er i rummet lige nu. Han tilføjer, at de 
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fleste personer, der opsøger terapi har grundlæggende relationelle problemer, og det-

te synes at stemme godt overens med en forståelse af, at klientens problemer er inter-

personelle og derfor skal behandles igennem et interaktionssamspil i terapi, sådan 

som det synes at komme til udtryk i MBT (jf. 3.4; Yalom, 2002; ). Her vægtlægges et 

ligeværdig mellemmenneskeligt møde mellem to subjekter, og som bl.a. Stern (2004) 

skriver, er det dette intersubjektive møde, hvor forandring finder sted.  

 

Dette understreges bl.a. af en del forsknings, der har vist, at det i højere grad er rela-

tionen end indholdet i samtalen eller teknik og metode, der har betydning for udfal-

det af terapi (Binder et al., 2001). Hougaard (2009) uddyber dette med at beskrive, at 

det er selve mødet med den anden – at man åbner sig overfor en anden og føler sig 

forstået – der er fundamentet for, at samtalen i sig selv udgør en helende effekt. Han 

tilføjer til dette, at terapeuten bør have en faglig viden men ikke er ekspert, og at 

denne ligeværdighed bygger på tankegangen, at det netop er klienten, der dybest set 

selv ved, hvad der er bedst for ham selv (Hougaard, 2009). Denne forståelse synes 

umiddelbart at afvige fra den, som psykoanalysen repræsenterer ift. terapeutisk neu-

tralitet og arkæologisk indsigt som mål i terapi, selvom der heri også lægges fokus på 

relationen som essentiel forandringsfaktor (jf. 3.3), dog måske i en mere implicit 

grad. Det kan således frembringe en undren over, hvordan psykoanalysen opnår for-

andring, forskelligt fra MBT, hvis man følger tankegangen, som Hougaard (2009) 

fremlægger. Psykoanalysen, og her især dens afsæt i objektrelations tankegangen, 

synes dog, i forståelsen af psykopatologi og det terapeutiske møde, at inddrage rela-

tionen i den grad, at problemer forstås i sammenhæng med, at mennesket bliver skabt 

i relation til andre, og at uhensigtsmæssige relateringsmønstre kan være årsag til pro-

blemer, og at disse måder at relatere sig på opstår i terapien, da klienten medbringer 

sin måde at kommunikere med andre på og derfor kan behandles igennem overfø-

ringsrelationen (jf. 3.3).  

 

Forskellen mellem MBT og psykoanalyse kan således i højere grad tænkes at have 

noget at gøre med, om lidelser og forandring forstås ud fra en top-down eller bottom-

up forståelse. Dette henviser til, at en top-down proces udgør bevidste tanker og byg-

ger på eksisterende viden, mens en bottom-up proces afspejler ubevidste tanker og 

bygger på adfærdsinformation, hvori det kun er den tilgængelige viden i situationen, 

som fører til et bestemt indtryk, og det handler altså om, på hvilken måde informati-
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on eller viden opnås på (Bos & Dijksterhuis, 2011). I vores optik kan det siges at 

handle om, hvorvidt forandring opnås gennem indsigt i ubevidste konflikter (top-

down), eller om det opnås igennem nye oplevelser og følelser, som kan erstatte de 

gamle (bottom-up). Dette synes således at centrere sig om spørgsmålet, om indsigt 

kommer før handling og forandring, eller om handling fører til indsigt og forandring, 

hvor det kan formodes, at A, modsat B, hælder mod førstnævnte anskuelse (jf. 5.2). I 

denne forbindelse kan det nævnes, at Schore (2010) mener, at forandring især sker 

gennem implicit indlæring (bottom-up) ved, at terapeuten er sammen med klienten, 

da han mener, at de fleste problemer i individet er opstået ubevidst og implicit. Han 

tænker derfor, at tolkninger og indsigt ikke er så brugbare, da de problemer, der 

skyldes implicitte minder, må føres ud i livet i det implicitte overføringsarbejde, for 

at forandring kan finde sted. Her skabes nye erfaringer, som kan overlejre de gamle. 

Dette synes at være i tråd med MBT, som netop lægger fokus på her-og-nu overfø-

ringsarbejdet og mener, at forandring sker gennem en form for samspilstræning, 

hvori regulering finder sted. Schores (2010) argument synes dog ikke at udelukke, at 

psykoanalysen virker, da han i højere grad synes at kritisere, at det ikke kun er ind-

sigt, der er forandringsskabende, men at det netop kan antages, at psykoanalysen 

virker ved også at trække på den implicitte virkning i og med, at overføringsarbejdet 

bruges, hvor terapeuten skal tjene som en helende objektrelation, som A også giver 

udtryk for. Schore (2010) pointerer desuden, at det er svært at adskille disse proces-

ser, og det kan således antages, at begge dele er vigtige. Det kan være vanskeligt at 

undersøge hvilke processer, der på spil, fordi de synes at være overlappende (ibid.). 

Selvom MBT og psykoanalytisk terapi hhv. lægger vægt på en bottom-up eller top-

down proces ift. deres tilgang til behandlingen, kan det hævdes, at de ikke er helt 

forskellige, idet de, som nævnt, begge kan finde på at bruge de samme forandrings-

skabende processer. Stern et al. (2006) fremhæver ift. dette, at ”mødeøjeblikket” 

mellem klient og terapeut ændrer på relationen og dermed virker forandringsskaben-

de, selvom terapeuten ikke har sit hovedfokus på dette relationsarbejde men tværti-

mod tillægger fortolkning den største betydning. Stern et al. (2006) mener, at foran-

dring i psykoanalytisk teori både opnås gennem centrale fortolkninger, der omformer 

klientens intrapsykiske landskab samt gennem den autentiske personlige forbindelse 

med terapeuten, da sidstnævnte altid vil ligge der implicit og være den, hvori den 

tavse viden ændres. Dette synes at være i overensstemmelse med, at den psykoanaly-

tiske informant netop fremhæver, at selvom hovedfokus ligger på overføringsarbej-
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det og dermed indsigt gennem fortolkninger, sker relationsarbejdet som bieffekt og 

ændrer derved den måde, som klienten agerer over for andre, som er det, der også 

vægtlægges i MBT og blev nævnt af B (jf. 5.1; 5.2). 

6.2.3 Er fundende knyttet til tilgangenes menneskesyn? 

De forskelle, som er belyst mellem de to terapitilgange i ovennævnte diskussion kan 

tænkes at afspejle forskellige menneskesyn. Det menneskesyn, der hersker inden for 

den klassiske psykoanalyse, er et, hvor spædbarnet anskues som værende lukket om-

kring sig selv med en psyke, der er styret af indre behov, hvorfor psykens tilblivelse 

sker igennem et samspil af drifter i individet og besvarelse på disse i det tidlige mil-

jø. Barnets motivation for at udvikle sig er, at det fantaserer om ting, det endnu ikke 

har, men gerne vil opnå, og pga. dette anses individet som et irrationelt væsen, der er 

styret af (ubevidste) motiver, ønsker og behov (Christensen, 2002, pp. 56-58; Zeu-

then, Pedersen & Gammelgaard, 2010, p. 234). I dette syn ligger en deterministisk 

formodning om, at når personlighedsstrukturen først er dannet i barndommen, så er 

den temmelig fast, og de forsvarsmekanismer, som individet anvender antages at 

følge individet (Christensen, 2002, p. 134). Som tidligere nævnt er nyere psykoanaly-

tiske retninger udsprunget af psykoanalysen, hvorfor de kan tænkes at have samme 

menneskesyn, idet antagelsen i de efterfølgende teorier ligeledes synes at være, at der 

er nogle behov, der skal tilfredsstilles, og at personligheden, samt fejludvikling, sy-

nes at være grundlagt i den tidlige barndom. Det anerkendes dog i større grad hos 

teoretikere som Winnicott’s (1956) begreb om holding, Kohut (1971) med hans spej-

lingsbegreb og Bion (1962a) med containingbegrebet, at behovstilfredsstillelse ikke 

alene er nok, men at moderen også må være rummende og skabe et trygt miljø (jf. 

3.2; 3.3.1.3). Det kan antages, at A, da hans terapi netop bygger på en psykoanalytisk 

referenceramme, placerer sig inden for dette menneskesyn, hvilket også underbygges 

af, at A er arkæologisk orienteret og har fokus på klientens fortid og overføring (jf. 

5.1.1), hvormed det kan tænkes, at han anser problemer for at være grundlagt i den 

første levetid, hvorfor arbejdet må lægge her, for at forandring kan ske. Derudover 

har han hovedfokus på at gøre det ubevidste bevidst for klienten og altså skabe ind-

sigt, og dette hviler muligvis på den tankegang, at individet er irrationelt objekt, der 

er styret af ubevidste ønsker, hvorfor det særligt er vigtigt at få gjort det bevidst. A’s 

påpegning af, at de bedste resultat fremkommer ved intensiv og langvarig terapi, kan 
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også tyde på et mere deterministisk syn på udvikling og forandring, hvor klienten 

ikke bare kan ændre sine fastlagte mønstre fra en dag til en anden.  

 

Som allerede nævnt bygger B’s mentaliseringsbaserede tilgang også delvist på psy-

koanalytisk teori, og det kunne derfor tænkes, at meget af det ovennævnte også ville 

afspejle sig i hans syn på mennesket og efterfølgende i hans terapisyn, men han synes 

at afvige fra nogle af de ovennævnte forståelser som fx, at terapien må centrere sig 

om fortiden, at indsigt er den vigtigste kilde til forandring, samt at et intensivt forløb 

er nødvendigt (jf. 5.2). Det kan derfor antages, at det, at hans tilgang også er præget 

af andre teoretiske retninger, som kognitiv- og tilknytningsteori med andre menne-

skesyn indlejret, kan have indflydelse på hans afvigelser fra A’s syn. Inden for den 

kognitive terapiramme, findes der et mindre deterministisk menneskesyn, idet det 

hævdes, at psykiske strukturer, som er dannet ud fra livsbegivenheder, kan ændres 

ved, at individet ændrer sin copingstrategi og kognitive evaluering, hvorfor individet 

har større kontrol over eget liv og følelser, da nye strukturer således kan dannes 

igennem nye oplevelser (Rosenberg, 2007, p. 240). Det er måske dette menneskesyn, 

der har influeret B, og hans terapiretning generelt, når det fremsættes, at den væsent-

ligste forandring sker igennem, at klienten får nye oplevelser i samspillet med tera-

peuten, hvori han kan øve sig på at forbedre sine interaktionsevner. Samtidig kan det 

lyder som om, at forandring nemmere finder sted hos B end hos A, hvilket måske 

beror på en mindre deterministisk forståelse af menneskets udvikling (jf. 5.2.1). Det-

te kan dog også antages at være influeret af det humanistiske menneskesyn, som net-

op indebærer en tankegang om, at individet grundlæggende er frit til at vælge og 

handle, og at individet er et rationelt og intentionelt subjekt (Christensen, 2002, p. 

134). Dette synes at stemme godt overens med, at vi tidligere har foreslået at MBT´s 

fokus på her-og-nu og terapeutisk transparens kan forstås via den humanistiske tradi-

tions indflydelse (jf. 6.1.6; 6.2.2).  

 

Forskellen i forandringsforståelsen kan dog som tidligere nævnt også bindes op på, at 

A kan tænkes at have en mere intrapsykisk forståelse af lidelser end B, som i højere 

grad lader til at mene, at lidelser kan opstå pga. interaktionsvanskeligheder men også 

løses igennem nye interaktionsmønstre, hvorved hans sygdomsforståelse kan antages 

at være mere interpersonel og adfærdsorienteret (jf. 6.2.2). Denne lighed med kogni-

tiv terapi, hvor terapeuten fungerer som en form for rollemodel, er tidligere illustre-
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ret, men det er også påpeget, at rollen adskiller sig fra den, som den kognitive tera-

peut indtager, idet den i MBT i højere grad synes at afspejle en form for forældre 

eller tilknytningsrolle med en dybere funktion (jf. 3.4), og da MBT netop også byg-

ger på tilknytningsteorien, er det måske her inden for, at en del af menneskesynet 

også er hentet. I modsætning til i psykoanalytiske teorier, så fremhæves det inden for 

tilknytningsteorier, at det skelsættende i barnets udvikling er barnets perception af 

den ydre verden, og mentaliseringsteorien er, i tråd med dette, bygget op om, at bar-

net kigger ud i verden og finder sig selv i moderen refleksioner eller spejlinger (Zeu-

then et al., 2010). Som en konsekvens af denne tanke, så nedtoner mentaliseringsteo-

rien signifikansen af koncepterne om drifter og det ubevidste (ibid.). Det er måske 

denne menneskeforståelse, der har medvirket til, at terapeutens rolle i MBT anses 

som én, hvor terapeuten ikke i så høj grad tolker og giver indsigt men i stedet spejler 

klienten, så klienten kan finde og forstå sig selv i disse, da det ud fra menneskesynet 

i tilknytningsteorien antageligvis vil være sådan, udvikling finder sted. Her overfor 

synes A ikke at mene, at klienten kan forstå sig selv blot igennem terapeutens umid-

delbare spejlinger, idet han ved det, han benævner spejling. Det kan derfor siges, at 

han forarbejder klientens materiale, før det spejles tilbage hvorved hans spejling på 

en måde har en mere forarbejdet karakter end B’s (jf. 6.1.3).  

 

Disse forskelle i spejlingsforståelsen kan måske uddybes igennem det subjektsyn, 

som ligger indlejret i de enkelte begreber, som A og B antageligvis læner sig op af. 

Det fremhæves i denne forbindelse af Pedersen, Lunn og Poulsen (2010, p. 552), at 

det begreb, som MBT i særdeleshed bygger på, nemlig Gergely og Watson’s (1996) 

affektreguleringsbegreb, har overlap med klassiske begreber, som Winnicott’s (1956) 

holdingbegreb, Kohut’s (1971) spejlingsbegreb og Bion’s (1962a) containingbegreb, 

men at der også er væsentlige forskelle i subjektopfattelserne her imellem. Ifølge 

Pedersen et al. (2010) beskriver mentaliseringsteorien, igennem affektreguleringsbe-

grebet, et langt mere kompetent, adskilt og ydreorienteret spædbarn end teorierne bag 

spejling, holding og containing, som i højere grad beskriver en tidlig mor-barn-

enhed, vis funktioner er at skærme barnet og sikre et rum for psykens tilblivelse. Ud-

viklingsmålet hos de tre sidste er derfor også i højere grad tilblivelsen af et selv, 

mens affektreguleringen har at gøre med evnen til at regulere sig selv, hvilket dog 

også ses i containingbegrebet, som kan siges at indeholde begge mål (Pedersen et al., 

2010). Moderens funktion er imidlertid forskellig forstået, for i affektreguleringsfor-
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ståelsen er moderen en form for spejl, som barnet kan finde et reguleret billede af sig 

selv i, da hun reflekterer følelsen tilbage i en markeret form, mens moderens funktion 

i Bion’s (1962a) containingforståelse indebærer en større form for regulering, idet 

hun må gøre noget ved materialet efter at have opbevaret det, inden den kan gives 

tilbage (Pedersen et al., 2010, p. 565). Denne forskellige forståelse kan antageligvis 

kobles op på den måde, som A og B anskuer terapeutens funktion på. Som det er 

fremhævet i afsnit 6.1, så synes den måde, som A beskriver, at han fordøjer for klien-

ten, inden han spejler eller tolker noget tilbage, at minde om containingbegrebet, 

mens den måde, som B giver materiale tilbage på synes at minde om en affektregule-

ringsproces (jf. 6.1.3). Dette hænger muligvis sammen med, at A, i lighed med con-

tainingforståelsen, mener, at klienten ikke kan finde sig selv i en mere direkte marke-

ret spejling, som synes at være den form, som B benytter, når han bruger sin følelse 

til at vise klienten, hvad han bør føle, eller hvad hans adfærd gør ved andre. 

 

Den subjektforståelse, som findes i MBT, er kritiseret af Zeuthen el al. (2010), som 

hævder, at når MBT udelader konceptet om drifter, som gør noget ved perceptionen 

af den ydre verden, så forbliver barnets subjektivitet blot en kopi af den ydre virke-

lighed, og på lignende vis er moderens subjektivitet bagatelliseret bort, hvorved de 

mener, at hun fremstår som en blank tavle, der spejler barnets følelser tilbage. Mod-

sat den klassiske forståelse, hvor barnet søger mod det, det endnu ikke har eller kan 

forstå, så beskrives moderen som et intentionelt og rationelt væsen, som barnet kan 

finde sig selv i, men if. Zeuthen et al. (2010) fører dette til, at interaktionen mellem 

mor og barn kan sammenlignes med tennis, hvor bolden blot spilles tilbage, uden at 

der bliver tilføjet noget til barnet at forstå. De mener, at fra et psykoanalytisk per-

spektiv så forsvinder det intrapsykiske aspekt af intersubjektiviteten i mentaliserings-

teorien. Pedersen et al. (2010) tilføjer, at moderen i teori om containing faktisk er 

mere tilknytningsfokuseret end Gergely og Watson (2006), idet moderen må være 

vendt mod barnets indre psykiske tilstande og stille sig til rådighed som modtager af 

barnets projektioner, hvorfor containerfunktionen forudsætter, at moderen har en nær 

følelsesmæssig tilknytning til barnet, hvorimod moderen blot skal reflekterer det til-

bage, hun ser, hos Gergely og Watson (2006). MBT og tilknytningsteorien kritiseres 

ydermere for, at subjektet er skræddersyet og konstrueret, så det kan måles og vejes, 

og at der alligevel opstår et problem, når MBT skal forklare, hvad der faktisk driver 

barnet til at udvikle sig, og altså hvor intentionen kommer fra, når det ikke kommer 
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fra en indre motivation (Zeuthen et al., 2010). Tilknytningsteorien er også blevet 

kritiseret for at reducere mennesker til dyr og for at nedtone komplekse symbolske 

funktioner (Fonagy, 2006, p. 9f). Til gengæld er subjektforståelsen inden for psyko-

analysen kritiseret for at være for objektiverende og deterministisk pga. betoningen 

af drifter og traumer i barndommen, som gør, at forståelsen bliver meget mekanisk, 

hvilket er i modstrid til holdningen om det frie, rationelle og intentionelle individ, 

som hersker inden for den humanistiske tankegang og i en vis grad indenfor den 

kognitive og mentaliseringsbaserede tilgang, som påpeget tidligere (Christensen, 

2002, p. 134). 

 

Ud fra ovenstående synes der at være fordele og ulemper ved begge informanters 

menneskesyn. Dette kan tale for, at der indtages et mere dialektisk perspektiv, hvor 

individet både ses som subjekt og objekt og således, at individet på nogle tidspunkter 

i relationen er mere frit, hvorimod det på andre tidspunkter i højere grad begrænses 

til at fungere som et objekt, der er irrationelt. Som det blev illustreret tidligere igen-

nem Schore (2010), så synes det bevidste og det mere implicitte og ubevidste at være 

nært sammenknyttet, hvorfor det kan give mening, at disse forskellige subjektopfat-

telser kobles i et integreret syn på klienten, og hvad denne har brug for. Når det anta-

ges, at det kognitive og emotionelle hænger sammen, så kan det tænkes, at det kan 

være hensigtsmæssigt at skifte mellem et kognitivt og emotionelt fokus i terapien, og 

således mellem bevidst indsigtsgivelse og et mere implicit emotionelt arbejde i rela-

tionen. Dette underbygges af, at Eagle (2011) foreslår, at der eksisterer en form for 

synergieffekt mellem indsigtsarbejde og emotionelt relationsarbejde, idet han mener, 

at begge er vigtige ingredienser, som hænger sammen, hvilket som tidligere nævnt 

også påpeges af informanterne. Eagle (2011) fremhæver, at en integration af forskel-

lige dynamiske terapier ville være at foretrække, idet en overfokusering på et snævert 

fokusområde, som fx tolkning og indsigt, kan være uhensigtsmæssigt. Han mener, at 

tolkninger, i et integreret perspektiv, kan ses som korrigerende emotionelle oplevel-

ser i sig selv, idet tolkning kan give en ny oplevelse (gennem bottom-up), hvis tera-

peuten formår at fremstå som et godt objekt, der kan forstå og rumme, og at der hel-

ler ikke ville eksistere nogen egentlig relation, hvis ikke terapeuten også handlede 

indenfor denne. I tråd med dette tænker vi, at en integration af den subjektforståelse 

og tilhørende forståelse af klient og forandring, der er i den psykoanalytiske og den 

mentaliseringsbaserede tilgang, kunne være hensigtsmæssig, fordi de forskellige op-
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fattelser kan tænkes at bygge på en dikotomisk opdeling, som egentligt ikke findes i 

praksis. Ligeledes tænker vi, at klienter er forskellige, hvorfor nogle derfor ville for-

vente mere af terapeuten, end at denne blot indgår i relationen. 

6.2.4 Afrunding – er fundene knyttet til terapiretning eller in-

dividuelle faktorer? 

Den psykoanalytiske og mentaliseringsbaserede tilgang er i det foregående blevet 

diskuteret på et overordnet plan mhp. at undersøge, om deres syn på mennesket, li-

delser og behandling, kan antages af have indflydelse på informanternes holdning til 

at bruge sig selv i terapi. Her er det bl.a. blevet tydeligt, at de to terapiretninger i ud-

gangspunkt har forskellige målgrupper og derfor synes at have tilpasset deres inter-

ventionsform særligt til den enkelte målgruppe. Det er desuden blevet tydeligt, at 

denne forskel også knytter sig til, hvordan psykopatologi, forandring og dermed be-

handlingsteori forstås, som kan antages at være forbundet med deres menneskesyn. 

Overordnet set kan de forskellige referencerammer altså forklare de forskelle og lig-

heder, som er illustreret løbende i opgaven. Samtidig synes der at være store overlap 

og uklarheder i disse forklaringer. Der kan således rettes en generel kritik af tilgang-

enes brede referencerammer. MBT kan, både hvad angår deres menneskesyn, men 

også overordnet, kritiseres for, at det bliver svært at høre, hvor retningen placerer sig 

ift. andre retninger, fordi det ofte bliver meget implicit, hvor meget og hvad MBT 

trækker på fra andre, såsom den kognitive, tilknytningsorienterede, humanistiske og 

analytiske teori, og hvor meget MBT faktisk adskiller sig fra disse. Dette påpeges 

også af Pedersen (2011), der mener, at MBT er dårligt til eksplicit at forklare, hvor-

dan retningen bygger på tidligere teorier og samtidig adskiller sig fra disse. Den psy-

koanalytiske tilgang kan også kritiseres for at afspejle en bred referenceramme, hvori 

der eksisterer flere forskellige patologiforståelser, behandlingsforståelser og menne-

skesyn, da de enkelte teoretikere ofte er meget implicitte ift. deres forskellige hold-

ninger. På trods af at MBT er svær at placere og synes at have mange overlap med 

psykoanalysen, så kan den måske bidrage med en større eksplicitering af, at det netop 

er relationsarbejdet, der er vigtigt, selvom begge tilgange, overordnet set, kan antages 

at trække på de samme forandringsprocesser knyttet til relationen. 
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Samtidig må det antages, at det også er individuelle eller menneskelige faktorer, der 

kan have indflydelse på, hvordan informanterne bruger sig selv i terapi. Det kan tæn-

kes, at der ud over opvækst, personlighed eller uddannelsesmæssig baggrund, kan 

være faktorer som personlig stil, der afgør, hvordan og hvor meget terapeuten bruger 

sig selv. Samtidig kan det være, at matchet mellem klient og terapeut også har betyd-

ning for terapeutens udtryk, hvilket også er nævnt af begge informanter i deres til-

pasning af sig selv. Dette understøttes af Bordin’s (1979) påpegning af, at relationen 

netop afhænger af matchet mellem terapeut og klients personlighed, og at Hougaard 

(2009) fremhæver, at terapeut og klient gensidig påvirker hinanden. Begge informan-

ter fremhæver udfordringer, der er bundet op på disse individuelle faktorer frem for 

udfordringer forbundet med terapimetode. Informanternes afvigelser fra deres re-

spektive tilgange kan, ud over at blive forklaret ud fra individuelle faktorer, tyde på, 

at de ikke er så stringent i praksis som i teorien. Henretty og Levitt (2010) pointerer i 

denne sammenhæng, at kløften i praksis er mindre end den, der teoretiseres, også 

selvom den psykoanalytiske terapeut synes at afsløre mindre end den mere interper-

sonel inspirerede terapeut, hvilket underbygges af informanterne, der selv mener, at 

de bør skifte mellem roller og forskellige interventioner. 

6.3 Metodediskussion 

I det følgende vil vi diskutere implikationerne af den valgte metode – herunder be-

greberne ’troværdighed’, ’bekræftbarhed’ og ’overførbarhed’ (Thagaard, 2004). Dis-

se begreber er blevet valgt i stedet for begreberne ’generaliserbarhed’, ’validitet’ og 

’reliabilitet’, da de i kvalitative forskningssammenhænge synes bedre egnet end 

sidstnævnte, der har et mere kvantitativt præg. Dette kommer bl.a. til udtryk ift. re-

liabilitets-begrebet, som handler om, at resultaterne fra en undersøgelse skal kunne 

repliceres af enhver forsker i enhver kontekst. En sådan fuldstændig replikation giver  

ikke mening i kvalitativ forstand, idet det er accepteret, at mennesker influerer hin-

anden på forskelligt vis, og at resultaterne dermed er afhængig af de involverede for-

skere og informanter (Tanggaard & Brinkmann, 2010). I forlængelse af dette kan det 

siges, at interviewet generelt kan betragtes som social praksis, der er situeret i en 

specifik historisk og kulturel sammenhæng, og at interviewet således ikke bør betrag-

tes som en neutral teknik men snarere må forstås som en aktiv interaktion imellem 

personer, som derved kan lede til socialt forhandlende og kontekstuelt baserede svar 
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(ibid., p. 30). Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, i hvilken grad informan-

ternes svar afhænger af den sociale kontekst, og i hvilken grad vores spørgsmål har 

medkonstrueret bestemte svar. Det faktum, at vi er psykologistuderende, og derved 

har samme faglige interesse som vores informanter, kan give vores informanter øn-

sket om at fremstå teoretisk korrekte og give os ”gode og korrekte svar”. 

 

Desuden skal vi være opmærksomme på, at en interviewundersøgelse kan forstås 

som en intellektuel strategi, der favoriserer de interviewpersoner, der formulerer sig 

godt, og sådanne vanskeligheder kan især komme til udtryk, hvis terapeuten retro-

spektivt skal fremstille sin egen erkendelse og udtrykke terapiprocesser eksplicit, 

som formodentlig ikke blev italesat i den oprindelig situation (Fog, 1995, p. 377). 

Således bør det fremhæves, at der generelt kan være udfordringer forbundet med, at 

informanterne bruger egen (subjektiv) selvobservation i besvarelsen af spørgsmålene. 

Det kan overvejes, om terapeuterne er i stand til at vurdere, hvordan de bruger sig 

selv i terapi og hvilke processer, der er knyttet til dette. For at højne refleksionsmu-

lighederne for informanterne, valgte vi, før interviewundersøgelsen, at udsende de 

overordnede spørgsmål fra interviewguiden sådan, at informanterne, op til selve un-

dersøgelsen, havde mulighed for at være mere bevidste omkring, hvordan de bruger 

sig selv i terapi – her tænkte vi især på de indre processer, som vi har antaget, at det 

er sværere at italesætte spontant end deres holdning til selvafsløring (jf. 4.3.2). Igen-

nem indsamlingen af empirien blev antagelsen om vanskelighederne forbundet med 

egenvurderingen af terapeutens brug af sig selv dog stadig bekræftet, og det viste sig 

at være vanskeligt for informanterne at italesætte helt præcis, hvordan de bruger sig 

selv i terapi, og hvilke specifikke processer, der er på spil, når de gør dette. Vi valgte 

derfor at spørge ind til eksempler og ind til informanternes forståelse af de begreber, 

de nævnte ift. måder at bruge sig selv på for derved at få et større indblik i, hvordan 

terapeutens brug af sig selv kom til udtryk i terapien. Selvom dette højnede analyse-

mulighederne efterfølgende, var det i nogle tilfælde stadig svært at høre, hvad infor-

manterne helt konkret mente, og om deres forståelse af anvendte begreber var i over-

ensstemmelse med vores forståelse. Dette synes at medføre metodologiske problemer 

ift. intersubjektivitet, idet det bliver svært for andre at tjekke, om den pågældende 

introspektive person, rapporterer korrekt, og introspektionen i sig selv medfører et 

medierende perspektiv, som kan ændre den observerede virkelighed (Brinkmann, 

2012, p. 65f). Dette subjektive perspektiv er i sig selv ikke et problem, når der arbej-
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des ud fra et fænomenologisk perspektiv, hvor subjektets oplevelse er den vigtigste 

realitet (ibid.). Tvetydigheden i informanternes svar, samt vanskelighederne ift. at 

italesætte terapeutens brug af sig selv, synes dog stadig at have indflydelse på validi-

teten – når informanterne nævner fx begrebet selvafsløring, hvordan kan vi så være 

sikre på, at de faktisk taler om selvafsløring, sådan som vi forstår begrebet på, især 

når vi ikke har en entydig definition på deres forståelse eller har svært ved at forstå 

deres definition? 

 

I foreliggende opgave har vi forsøgt at være tro mod informanterne, ved, både i ana-

lyse og fortolkningsprocessen, at holde os til de temaer og ord, som informanterne 

introducerede for os, og dermed har vi prøvet at højne bekræftbarheden (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det kan dog antages, at vi, i vores empiriindsamling og fortolk-

ningen af transskriptionerne, har arbejdet med en egen forforståelse af begreberne, 

der muligvis er opstået igennem den grundige litteraturgennemgang, som kan have 

haft den implikation, at nuancer er gået tabt, da vi kan have været blinde for og un-

deranerkendt relevansen af nogle svar og områder. Det må dog fremhæves, at brugen 

af forskerens forforståelse i den anvendte hermeneutiske tilgang anses som at øge 

fortolkerens evne til at forstå fænomenet, hvilket igen bidrager til en forståelse af 

helheden (jf. 4.1). Dette kan således have bidraget til en fordybelse af andre emner, 

og en større differentiering mellem begreber, som evt. ville blive overset ved anven-

delsen af en anden tilgang. Begrebsliggørelsen og opdelingen af fundene fra trans-

skriptionerne i den analytiske proces kan dog stadig have resulteret i, at nuancer er 

gået tabt. Dette har dog været nødvendigt for, at en vis struktur kunne dannes (jf. 

4.3.5). Det må dog i forbindelse med overførbarheden også nævnes, at illustrationen 

af forskningen og litteraturen på området, og en diskussion ift. undersøgelsens fund, 

højner denne. Gennem opgaven er vi kommet frem til, at en stor del af de måder at 

bruge sig selv som terapeut, som informanterne nævner, er i overensstemmelse med 

forskning og litteratur på området. For at højne overførbarheden endnu mere kunne 

vi dog have overvejet at supplere de subjektive beskrivelser med et mere kvantitativt 

inspireret design (Karpatschof, 2010, p. 426f). Desuden tænker vi, at en større infor-

mantgruppe med terapeuter fra flere forskellige terapiretninger ville have højnet 

overførbarheden i mere universel forstand forstået på den måde, at det ville have 

kastet et bredere lys på, hvor referencerammeafhængig eller hvor individuelaf-

hængigt, vores svar er og på den måde også hvor universelafhængig, terapeutens 
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brug af sig selv kan forstås generelt set. Vi tænker også, at et større fokus på proces-

serne, og bl.a. hvordan de finder sted, og hvordan de skaber forandring, fx igennem 

videooptagelser frem for eller som supplement til vores subjektive beskrivelser, kun-

ne have været hensigtsmæssigt, da det har været udfordrende for os at indfange hele 

processen i forbindelse med terapeutens brug af sig selv. Ved at undersøgelsen har 

været en interviewundersøgelse med subjektive beskrivelser, har den i højere grad 

fokuseret på de mere bevidste aspekter ved terapeutens brug af sig selv. Vi tænker 

derfor, at et fremtidig studie kunne inspireres af fx Thuesen (2012), der fremhæver, 

at de relationelle processer og forandringsprocesser er komplekse fænomener, der er 

vanskeligt at måle. Hun foreslår derfor at analysere affektive ansigtsbevægelser i 

terapirummet via videooptagelser for derved at opfange de processer, der ikke kan 

formidles gennem det talte ord. I bagklogskabens lys kan vi se, at vi kan være gået 

glip af noget information, idet vi primært har fokuseret på det bevidste, men at dette 

også er en naturlig konsekvens af vores forskningsdesign. Hvad angår troværdighed 

er det i foreliggende opgave blevet tilstræbt at gøre de forskellige dele i både empiri- 

og analyseprocessen så tydelig som muligt, sådan at læseren kan følge tolkningspro-

cesserne, og at fremtidige forskere vil kunne reproducere dataene (Kvale & Brink-

mann, 2009, p. 271). Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at vi i analysen tydeligt har 

skelnet imellem, hvornår det drejer sig om informanternes oplevelser i forholdsvis 

uredigeret form, og hvornår vi tolker og inddrager teorien i relation til informanter-

nes udsagn, ved fx at skrive ”hvilket kan antages/ menes/ synes eller lyde som”. 

6.4 Anvendelsesperspektiv 

Vi har med dette projekt forsøgt at bidrage til en større forståelse af det komplekse 

fænomen ’terapeutens brug af sig selv i terapi’ ved at sætte fokus på det kvalitative 

aspekt af fænomenet igennem en praksissammenligning. Det blev igennem vores 

analyse og diskussion tydeligt, at vores to informanter, i tråd med, hvad vi forvente-

de, lænede sig forholdsvis meget op ad den teori, de hver især repræsenterede. Man-

ge af de forskelle, der synes at være mellem informanterne, er således nogle, der også 

kommer til udtryk i en teoretisk sammenligning af terapiretningerne som fx, at den 

psykoanalytiske terapeut var mere indsigtsorienteret og mindre afslørende og fleksi-

bel end den mentaliseringsbaserede terapeut. I det følgende vil vi forholde os til hvil-

ke forskningsmæssige (jf. 6.4.1) og kliniske implikationer (jf. 6.4.2) disse fund har. 
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6.4.1 Forskningsmæssige implikationer 

Det kan antages, at vores empiriske studie kan fungere som en bekræftelse og uddy-

belse af den teoretiske forskel samtidig med, at den kan fungere som en validering af, 

at der faktisk er en forskel i praksis, selvom tilgangene bygger på meget af den sam-

me litteratur. Vores empiriske fund kan dog også give et yderligere perspektiv, som 

teorien ikke giver, idet vi, på trods af de fremførte forskelle, også fandt, at der var 

flere overlap informanterne imellem som fx, at de begge kan finde på at tilpasse de-

res interventioner overfor forskellige klienter, og at den måde, de bruger sig selv på, 

således også er påvirket af individuelle faktorer. Dette kan som tidligere nævnt tyde 

på, at der eksisterer nogle universelle faktorer i praksis på tværs af terapiretninger, 

hvilket gør, at terapeuter muligvis bruger sig selv på lignende måder i praksis af-

hængigt af kontekstspecifikke faktorer, hvorfor de også møder nogle af de samme 

udfordringer i den terapeutiske brug af sig selv. Vi tænker imidlertid, at mange poin-

ter i denne opgave kunne udforskes yderligere fx igennem et større studie, men at 

denne undersøgelse kan ses som et springbræt til, hvad der især kunne være gavnligt 

at undersøge nærmere. Dette er fx, hvordan forskellige terapeuter forstår begreber 

som modoverføring, empati, mentalisering, selvrefleksion og selvafsløring, og hvor-

dan de i praksis bruger disse, og hvor meget af disse fænomener, der er teknik, og 

hvor meget der har med personlighed og personlig stil at gøre. Således også hvor 

aktivt terapeuten selv kan vælge, hvordan han vil fremstå og bruge sig selv indenfor 

den enkelte terapiretning. Vi undrer os over, at der ikke allerede ligger mere forsk-

ning på området, da det, for os at se, er et essentielt emne at blive klogere på, da 

forskningen netop viser, at det er relationen og terapeutens bidrag i denne, der udgør 

en vigtig faktor for terapiudbytte. Vi tænker dog, at grunden til dette kan være bundet 

i fænomenets kompleksitet, som gør, at det er svært at undersøge og italesætte, I vo-

res projekt har det især været svært at indfange de implicitte og ubevidste processer, 

og vi tænker derfor, at fremtidig forskning bør fokusere på disse relationelle og for-

andringsskabende processer. Betydningen af individuelle faktorer og matchet imel-

lem klient og terapeut kan sætte spørgsmålstegn ved, om den evidensbølge, der eksi-

sterer i mange praksisser i dag, er hensigtsmæssig, eller om den fjerner fokus fra det, 

der i virkeligheden betyder noget – nemlig den terapeutiske relation. I forlængelse af 

dette kan det også nævnes, at den snævre viden, vi har om de relationelle og foran-

dringsskabende processer, kan gøre det vanskeligt at uddanne fremtidige kliniske 
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psykologer mest hensigtsmæssigt, da det kan hævdes, at hvis det netop er de person-

lige egenskaber og terapeutens blotte tilstedeværelse der er forandringsskabende, så 

bør uddannelsessystemet muligvis i højere grad lægge vægt på tilegnelsen af disse 

egenskaber frem for teori og metode, selvom vi tænker, at disse stadig er vigtige. 

6.4.2 Kliniske implikationer 

Allerede i vores teoretiske gennemgang blev det klart, at terapeutens brug af sig selv 

afspejler et komplekst fænomen med mange forståelser. Dette understøttes af vores 

empiriske undersøgelse, idet det til tider var vanskeligt for terapeuterne at forklare, 

hvordan de bruger sig selv, og hvordan de vil definere disse forskellige fænomener. 

Gennem informanternes svar har vi fået en større forståelse for, hvordan fænomener-

ne i praksis kan forstås, defineres og handles efter, hvormed mindre forskelle i for-

ståelsen, og disses betydning for praksisudøvelsen, også er blevet tydeligere for os. 

Der kan derfor argumenteres for, at dette studie kan bidrage med en ekstra forståelse 

til det større billede af fænomenet og de forskelle og ligheder, der i praksis er mellem 

to terapeutiske retninger. Udover at bidrage til en sammenligning af de to tilgange, 

har vores undersøgelse overordnet givet en uddybende forståelse af, hvad begreber 

som modoverføring, empati, mentalisering, selvrefleksion og selvafsløring er for 

nogle størrelser, og hvordan disse fænomener kan bruges implicit og eksplicit i tera-

pien. Dette finder vi brugbart, eftersom der i teorien, som illustreret, hersker så man-

ge forskellige definitioner og forståelser, at det for os, som noviceterapeuter, har væ-

ret svært at få et overblik over, hvordan de så faktisk kan bruges (eller ikke bør bru-

ges) i praksis. Selvom dette studie således kun er et lille bidrag, så tænker vi, at resul-

taterne kan være med til at give terapeuter et indblik i, hvordan andre terapeuter bru-

ger sig selv, og hvad de vurderer som brugbart. Derudover har informanterne bidra-

get til en større forståelse af, hvad der i praksis er en udfordring i forbindelse med 

dette, og hvad der er vigtigt at være opmærksom på, når man bruger sig selv, hvilket 

vi finder mangelfuldt beskrevet i litteraturen. Da flere af fænomenerne går igen i 

både MBT og psykoanalytiskinspireret terapi, kan mange terapeuter, uanset referen-

ceramme, sandsynligvis drage nytte af at tænke over disse måder at bruge sig selv på. 

Informanternes svar lægger op til, at man som terapeut må reflektere over, om den 

måde, man bruger sig selv på, er i tråd med en særlig referenceramme, og om det 

også nogle gange kan være fordelagtigt at afvige fra den referenceramme, da vores 
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undersøgelse tyder på, at brugen af sig selv er meget klientafhængig. I forlængelse af 

dette har undersøgelsen givet et indblik i, at en tolkende tilgang kan være givtigt for 

bedre strukturerede klienter, mens klienter på et dårligere funktionsniveau kan drage 

nyttet af en mere støttende tilgang. Det synes derfor vigtigt at overveje, hvad man 

gør i praksis, og at sætte dette i perspektiv med teoretiske begreber, og vi mener, at 

terapeuten hele tiden må reflektere over eget bidrag og holde sig opdateret i teori og 

forskning. 

7. Konklusion 
Hvordan kan terapeuten bruge sig selv til at skabe forandring hos klienten, og 

hvilke udfordringer kan der være i forhold til dette? 

 

Vores besvarelse af problemformuleringen bunder i en teoretisk fremstilling og en 

empirisk undersøgelse af terapeutens brug af sig selv set ud fra en psykoanalytisk og 

en mentaliseringsbaseret terapitilgang. Vi fandt, at terapeutens brug af sig selv ud fra 

teorien synes at kunne opdeles i indre processer, indeholdende fænomener som mod-

overføring, empati, mentalisering og selvrefleksion og i selvafsløring, og at disse 

alle, på forskellig vis, har noget at gøre med terapeutens egne processer i terapi. 

Selvafsløringen kunne imidlertid adskilles fra de andre som en mere åben måde at 

bruge sig selv terapeutisk på, hvorimod de indre processer i højere grad bidrog til en 

dybere forståelse af klienten og som en guide til valg af intervention og dermed også 

hvor meget, der skal italesættes eller afsløres. Vi fandt dog, at der, i litteraturen, fin-

des mange forskellige måder at forstå de enkelte fænomener på, som har indflydelse 

på, hvordan de bruges eller modsat undgås, og det blev tydeligt, at den terapeutiske 

holdning og brug af sig selv havde betydelige afvigelser inden for den psykoanalyti-

ske terapiretning og MBT på trods af, at disse oprindeligt bygger på meget af den 

samme teori. Vores empiriske undersøgelse bekræftede mange af forskellene udtrykt 

i teorien, for selvom informanterne stort set kom ind på de samme begreber knyttet 

til brugen af sig selv, så forstod de begreberne på forskellige måder, hvorfor de også 

havde forskellige perspektiver på anvendelsen heraf. I overensstemmelse med teorien 

kom det fx til udtryk, at den mentaliseringsbaserede terapeut generelt var mere posi-

tivt stillet over for brugen af egne processer, og at han desuden havde en mere åben 

måde at bruge sig selv på end den psykoanalytiske terapeut. Den psykoanalytiske 
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terapeut var i modsætning hertil mere implicit i hans brug af sig selv, som også til 

tider afspejlede en mere tilbageholdende form. Dette kom bl.a. til udtryk i hans hold-

ning og den måde, han forstod og brugte modoverføring og selvafsløring i terapi på, 

som han desuden havde en mere snæver definition på end den, som vi opererede ud 

fra, hvor brugen af sig selv ikke kun refererer til terapeutens egne uforarbejdede fø-

lelser eller problematikker, der ikke er relevante for klienten. Overordnet for begge 

informanter synes brugen af sig selv imidlertid at handle om, hvordan terapeuten kan 

bruge egne følelser og refleksioner til at forstå klienten og herigennem at vælge en 

passende intervention, hvilket fx kunne dreje sig om en selvafsløring, hvormed bru-

gen af sig selv får karakter af en mere direkte forandringsskabende mekanisme.  

 

Det er argumenteret for, at forskellene imellem informanterne har noget at gøre med, 

hvordan informanterne forstår psykopatologi, forandringsprocesser og mål i terapi, 

som igen kan kobles sammen med forskellige menneskesyn. Det er dog samtidig 

argumenteret for, at MBT bygger på så mange forskellige retninger, at det bliver 

svært at forklare rationalet og menneskesynet bag behandlingen, hvilket det psyko-

analytiske perspektiv også kan kritiseres for, idet der findes så mange bidragydere 

med implicitte forskelle. Samtidig blev det dog også tydeligt, at begge informanter 

kunne afvige fra deres referenceramme og altså deres generelle forståelse af eget 

bidrag i relationen, hvis klienten havde brug for dette, hvilket tyder på, at informan-

terne ikke er så stringente i praksis. Dette kan antageligvis forklares ud fra, at det i 

praksis synes meningsfuldt at arbejde ud fra en integrativ forståelse af psykoterapeu-

tiske retninger, og at der er nogen individuelle faktorer, der har betydning for brugen 

af sig selv på tværs af terapiretninger. I forbindelse med dette nævnte informanterne 

også en del af de samme udfordringer forbundet med brugen af sig selv, som fx at det 

er en stor udfordring, hvis man ikke er i kontakt med egne følelser, hvis man ikke 

forstår sit eget bidrag til relationen og fx er blind for sine egne problematikker, eller 

hvis man ikke formår at omstille sig til forskellige klienter. Det er foreslået, at disse 

har mere at gøre med den enkelte terapeut og terapirelationen end den enkelte terapi-

tilgang. På denne måde bidrager vores projekt med en forståelse af, at der hersker 

forskelle og ligheder mellem terapeutens brugen af sig selv inden for forskellige ret-

ninger, men at terapeutens brug af sig selv også er afhængig af den enkelte terapeut, 

klient og kontekst. 
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