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Sammanfattning 

 

Forsmo, Katrin, Empatins betydelse i konstnärliga terapier – En intervjustudie. 

Uppsats 15 hp inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med 

inriktning musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2015. 

Denna studies syfte är att undersöka empatins betydelse inom tre olika 

konstnärliga terapier. I denna studie används en hermeneutisk ansats både i 

metoden och i den analytiska tolkningen. Underlaget för analysen har varit tre 

intervjuer med tre terapeuter. Empatibegreppet beskrivs utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och dels ur ett psykodynamiskt perspektiv. 

Utifrån intervjuerna formades fem sammanfattande teman. 1 Det empatiska syftet. 

2 Terapeuten som förebild. 3 Konstnärligt skapande. 4 Intersubjektivitet. 5 

Förändringsprocess. I diskussionen problematiseras hur empatibegreppet kan 

användas och om behovet av att beskriva de intersubjektiva processer som är en 

förutsättning för empati. Den grundläggande intersubjektiva samspelsväven har 

nära samband med de konstnärliga interaktionsformerna som terapeuterna 

använder både på ett praktiskt och teoretiskt plan.  

Sökord: musikterapi, dansterapi, uttryckande konstterapi, konstnärliga terapier, 

intersubjektivitet, empati.  

Abstract 

Katrin, Forsmo: The significance of empathy in artistic therapies- a 

interviewstudy, a study carried out within the context of the Master Program in 

Music Education, profile Music Therapy at the Royal College of Music in 

Stockholm, 2015. 

 

The purpose of this study is to investigate the importance of empathy in different 

artistic therapies. A hermeneutic approach is used in both the method and the 

analytical reading. The foundation for the analysis has been three interviewers 

with three therapists. The concept of empathy is described throw a development-

psychological perspective and a psychodynamic perspective. Five summarize 

themes where found from the interviews. 1 The empathic purpose. 2 The therapist 

as a good example. 3 Artistic creativity. 4 Intersubjectivity. 5 Process of change. 

In the discussion the empathy-concept is being studied. How it is being used. And 

a need of describing intersubjective processes which is a prerequisite for empathy. 

The basic intersubjective interaction has a close relation to the artistic 

interactionforms which the therapists are using practically and theoretically. 

Keywords: musictherapy, dancetherapy, expressiv arttherapy, artistic therapy, 

intersubjectivity, empathy. 
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Inledning  

Genom mina buddhistiska studier har mitt intresse för att studera det som 

rör medkänsla och empati aktualiseras. Under mina studier märkte jag att 

jag omedvetet hade en föreställning om att empati bara betydde att ha 

empati för någon annan. Här blev det tydligt att empati och medkänsla 

kunde vara riktat både mot mig själv och mot andra och att det ena var en 

förutsättning för det andra. Något som också inspirerade mig var att en 

kollega berättade att ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum håller på 

att bildas i Uppsala-Stockholm. Det ska forskas om medkänsla, altruism 

som här ses som en viktig förutsättning för att skapa ett socialt hållbart 

samhälle. Christina Andersson, psykolog och Stefan Einhorn, läkare, 

professor och författare är två av initiativtagarna till detta centrum, CCARE 

(Center for compassion, altruism, research and education). Förebilden för 

detta centrum finns på Stanforduniversitetet i USA (DN, 2012-08-23). 

Intresset för empati har ökat påtagligt de senaste åren menar Jakob Eklund 

docent i psykologi och forskare i empati. Han har skrivit en bok om empati 

med Henrik Bohlin, docent i filosofi och högskolelektor. Bland annat 

beskriver de det nya tvärvetenskapliga forskningsområdet i neurobiologi 

kopplat till empati. Spegelneuronerna är som en basal grundförutsättning för 

vår förmåga till empatin (Bohlin & Eklund, 2013). 

Jag har valt att intervjua tre terapeuter med olika utbildningar inom de 

konstnärliga terapiformerna. Eftersom jag själv ägnat mig åt det nära 

sambandet mellan rörelse och musik var det naturligt för mig att se olika 

konstnärliga terapiformer som likartade. Vi har också under vår utbildning 

till musikterapeuter medvetandegjort betydelsen av de kroppsuttryck och 

den stämning som klienten har i terapin. Färg och form har också funnits 

med som inslag. Det skulle vara möjligt att studera skillnaderna i 

terapiformerna och hitta dessa. Det är dock inte syftet med denna studie utan 

att förbehållslöst intervjua terapeuterna om empati och den konstnärliga 

processen kopplat till deras verksamhetsområde.  

Även om intresset för empati har ökat så fann jag bara några artiklar som 

hade detta fokus och ingen uppsats i sökmotorn DIVA utforskade empati. 

Det kan vara intressant att belysa de konstnärliga terapiformerna med 

begreppet empati, finns det något specifikt just i detta sammanhang? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka empatins betydelse i konstnärliga 

terapier.  

Vad finns det för praktiska och teoretiska hjälpmedel i terapin? 

Vad har de konstnärliga verktygen för betydelse för empatin i terapin? 
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Bakgrund 

Empatibegreppet beskrivs utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och 

dels ur ett vetenskapligt perspektiv inom en psykodynamisk teoribildning. 

Detta val har gjorts för att alla tre konstnärliga terapiformer som finns med i 

uppsatsen har en grund i en psykodynamisk tradition. Sen följer en 

beskrivning av empatibegreppet i de olika terapiinriktningarna. Därefter 

följer en kort beskrivning av en doktorsavhandling om empati skriven av 

läkare Reidar Pedersen. I den beskrivningen finns det med analyser gjorda 

av Fredrik Svenaeus, professor vid Södertörns folkhögskola. I nästa del tas 

tidigare forskning upp och avslutningsvis beskrivs det vetenskapsteoretiska 

perspektivet och ontologisk grund. 

 

Empatibegreppet i utvecklingspsykologi 

I utvecklingspsykologi är empati ett begrepp med många olika innebörder 

och på senare år har empatiutveckling varit ett viktigt inslag i många 

utvecklingsteorier. Empati beskrivs som en speciell egenskap i det 

mänskliga samspelet och ett viktigt inslag i relationen mellan behandlare 

och patient. Även ur ett biologiskt perspektiv används empati för att 

beskriva en speciell psykobiologisk funktion. Den österrikiske läkaren 

Kohut (1984) antog att ett grundläggande motiv för individen var att skapa 

ett sammanhållet själv. Vilket är något som sker i den empatiska 

bekräftelsen i samspelet med andra människor. Han beskriver hur 

omvårdnadspersoner genom ett empatiskt bemötande och sin förmåga att 

reglera barnets självkänsla blir funktionella delar som inkorporeras i barnets 

själv.  

 

Professor Haris (2007) forskargrupp har varit pionjärer inom forskning på 

spegelneuroner. Spegelneuronerna kan sätta igång ett bestämt program i 

kroppen och kan aktiveras av att vi observerar eller upplever hur en annan 

person omsätter detta program i handling.  

 

Även ljud som hör ihop med vissa handlingar eller om någon talar om en 

handling kan utlösa spegelneuronsystemet i oss. På neural nivå kan vi även 

uppfatta de intentioner som finns i någon annans inre värld. 

Spegelneuronsystemet är en förutsättning för utveckling av imitation, 

intersubjektivitet, mentalisering och förmågan till empati (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009).  

 

Vi fortsätter med en fördjupning av intersubjektivitet för att det är en 

förutsättning för empati och hur det hör ihop med de konstnärliga uttrycken 

i terapi.  
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Mårtensson och Wrangsjö har skrivit en bok om intersubjektivitet och 

beskriver fenomenet med orden ”Det psykologiska fält för tillhörighet och 

avskildhet som bär och utvecklar delandet av levd erfarenhet mellan 

människor och mellan alla levande varelser” (Mårtensson & Wrangsjö, 

2013, s. 15). Själva ordet intersubjektivitet betyder ”mellan objekt” och 

syftar på en samverkan mellan minst två subjekt. Det utvecklings-

psykologiska perspektivet av intersubjektivitet beskriver flödet i det fält som 

finns mellan två subjekt där flödet är bärare av kvaliteten och karaktären i 

relationen. Det krävs en viss nivå av ömsesidighet för att det ska finnas 

någon intersubjektivitet och den innehåller både explicit och implicit 

vetande. Begreppet implicit refererar till det vi vet automatiskt t.ex. att 

cykla, delvis hur vi spelar ett instrument, hur vi gör när vi möter en okänd 

människa. Implicit vetande ligger utanför det reflekterande medvetandet. 

Utvecklingen av vårt medvetande har sina flesta och djupaste rötter i det 

implicita minnessytemet (Mårtensson & Wrangsjö, 2013, s. 15).  

 
Kommunikation och dialog tar sin början långt innan ord och verbalt 

språk kommer till. Det implicita formatet för registrering och 

konstruktion av kunskap om världen, om oss själva och andras 

upplevelser fortsätter att vara avgörande när sedan verbalt språk 

kommer till (Mårtensson & Wrangsjö, 2013, s. 54). 

 

”Implicit relationellt vetande är kunskapen om hur man som människa är, 

gör och känner sig, i samspel och samvaro med sig själv och andra” 

(Mårtensson & Wrangsjö, 2013, s. 55). 

 

Ett samlingsbegrepp för den implicita dimensionen av intersubjektivitet, 

som används av forskarna Malloch och Trevarthen (2009) är communicative 

musicality och innebär en medfödd förmåga att musikaliskt samspela utan 

ord, med röst och gester i en dynamisk form. Den har tre komponenter: puls 

eller regelbundenhet, frasering och narrativ episod med längre period av 

delande, i en början, utveckling och slut. Communicative musicality 

beskrivs även som en matris för informations-bearbetning och 

affektreglering och en grund för att utveckla intentionalitet och affektivitet 

(Mårtensson & Wrangsjö, 2013).  

 

Det som ger ett intersubjektivt fält kan komma från samspel i det yttre men 

även utgöras av inre gestalter, gestaltningar av delaspekter i oss eller tydligt 

internaliserade personer ur våra liv. Samspelet kan grunda sig på en känsla 

av samhörighet eller byggt på en upplevelse av olikhet och differentiering 

(Mårtensson & Wrangsjö, 2013).  

 

Intersubjektivitet innehåller matchning och affektintoning. De överlappar 

varandra men matchning gäller beteende och handling och affektintoning 

fångar mer den andres inre affektiva tillstånd. Båda dessa finns som 

ingredienser i begreppet communicative musicality (Mårtensson & 

Wrangsjö, 2013).   
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Affektintoning mellan två subjekt kan också i en mening skapa dessa två 

subjekt. De båda subjektens respektive självupplevelser växer fram och befästs i 

den gemensamma upplevelsen av att tona in och bli intonad (Mårtensson & 

Wrangsjö, 2013, s. 64). 

 

Affektintoning är till övervägande del implicit och dess syfte är samhörighet 

utan avsikt att förmedla något eller påverka den andre. Intoningen lägger 

grunden för symboliskt medvetande (Mårtensson & Wrangsjö, 2013).  

 

Vi har en medfödd förmåga till intermodal/korsmodal perception vilket är 

en grundförutsättning för förmågan till intersubjektivitet. Kapaciteten för att 

registrera och i dialog ge ett kommunikativt svar vilar i denna förmåga. Alla 

fem sinnen fungerar som en kodnyckel. Det som registreras i ett sinne kan 

översättas till ett annat. Denna förmåga finns alltid med oss och berikar vår 

subjektiva upplevelse av världen och varandra (Mårtensson & Wrangsjö, 

2013).  

 

Fortsättningsvis en återgång till empatibegreppet. ”I de flesta definitioner av 

mogen empati betonas förmågan att sätta sig in i den andres värld” 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 210). Mer sällan ses empati 

som ett sätt att också betrakta den egna utgångspunkten och känna 

medlidande och förståelse av sig själv i relationen (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009).   

 

Den empatiska utvecklingsprocessen innehåller kognitiva och affektiva 

dimensioner och har beskrivits i tre faser (Basch 1983). I den första fasen 

väcker ett känslouttryck hos den första personen ett liknande mönster hos 

mottagaren, en slags ”smitta” eller en affektiv resonans aktiveras. I nästa fas 

aktiveras ett psykologiskt skript, ett minne av tidigare upplevelser av 

liknande affekter. Det väcker upp ett igenkännbart känslotillstånd hos 

mottagaren. I den sista fasen gör mottagaren en avstämning av hur väl det 

egna känslotillståndet stämmer med den andres uppfattade känslouttryck 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 
 

Dr. Robert Emde (1990) kopplar barnets förmåga till affektavläsning till en 

grundläggande utvecklingskraft då barnet strävar efter att kognitivt och 

känslomässigt förstå och utveckla sin egen känslovärld. Turtagning och 

ömsesidighet är viktiga begrepp i denna process. I slutet av det andra 

levnadsåret tränar sig barnet i att använda sig av sina erfarenheter av 

affektutbyte i den omhändertagande relationen till att uppfatta känslor och 

att kommunicera dem både ickeverbalt och verbalt. I denna process lär sig 

barnet vad som är rätt och riktigt, vilken form av empatisk omsorg som 

förväntas av barnet. Barnets empatiupplevelser förändras under barndomen 

och det lär sig att reglera sina affekter med hjälp av schema, som kan 

beskrivas som representationer av samspelserfarenheter. De psykiska 

försvarsmekanismerna utvecklas för att skydda individen från smärtsamma 

upplevelser och ett särskilt ”filter” mot andras alltför starka affektuttryck. 

Detta filter har av Dr. Nathanson blivit benämnt som ”den empatiska 

muren”. Denna används för att skydda individens egna affektiva ”gränser” i 
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olika situationer. Utan denna mur så blir gränser till andra människor mer 

otydliga och personen invaderas alltför lätt av andras känslor, vilket kan 

leda till kaos. En stark empatisk mur skyddar men kan också bidra till att 

individen blir känslomässigt isolerad. I intima situationer hindras då det 

intersubjektiva samspelet av en alltför hög empatisk mur (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009). 

 

Empatibegreppet i vetenskaplig forskning  

 

Ulla Holm är fil dr, psykolog och psykoterapeut och har skrivit boken 

Empati som jag hänvisar till här. I den vetenskapliga litteraturen finns en 

mångfald av infallsvinklar om empati som belyser begreppets komplexitet. 

De vanligaste är: kognitiv (intellektuell) och affektiv (känslomässig) empati, 

dessa gäller den empatiska processen (Holm, 2001).  

 

Empatibegreppet utifrån psykodynamisk teori 

Här utgår forskningen om empati från den psykoterapeutiska relationen 

mellan terapeut och klient/patient. I stort sett finns det en enighet hos de 

psykoanalytiska författarna från Freud och framåt i beskrivningen av att se 

empati som en empatisk process. Ursprungligen ses empati som en 

värderingsfri, neutral term, men som fått en positiv innebörd i vardags-

användningen. För att beskriva empati i ett altruistiskt syfte, för den andres 

skull, används uttrycken mogen empati och produktiv empati. Begreppen får 

då en interaktionell betydelse. I den empatiska förståelsen ingår två 

komponenter den affektiva/känslomässiga och den kognitiva/intellektuella 

(Holm, 2001).  

 

Det kognitiva är här till största delen förmedvetet, det vill säga psykiska 

processer som inte är medvetna men med viss ansträngning kan bli 

medvetna. Det omedvetna skiljer sig på så sätt att dessa processer bara kan 

bli medvetna vid mycket speciella omständigheter till exempel i psykoterapi 

eller vid kriser. Våra kognitiva funktioner så som minnen, spelar stor roll 

när vi samspelar med någon annan och försöker förstå dennes känslor. Vi 

kan bli påminda hur vi själva reagerat i liknande situation eller hur andra i 

vår närhet har reagerat. Vi kanske även minns liknande situationer från 

filmer, teaterpjäser eller skönlitteratur. Vi observerar tecken i form av 

ickeverbala uttryck t ex rörelser och ansiktsuttryck. Vi kan även reflektera 

över sambandet med den teoretiska kunskapen som rör klientens 

problematik och utvecklingspsykologi. Vi behöver även ha tillgång till våra 

känslor för att avgöra om den andre uppvisar en äkta känsla av ilska eller 

om ilskan är ett uttryck för ett försvar mot en rädsla (Holm, 2001).  

 

En kontinuerlig växling behöver ske mellan observation och 

känsloavläsning varav det mesta sker på en förmedveten nivå. För mycket 

fokus på en kognitiv nivå hos terapeuten kan förhindra en nödvändig jag-
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regression då vi kan släppa taget om vårt vanliga kontrollerande, logiska 

tänkande för att få tillgång till en kreativitet. En fantasi och ett bildmässigt 

tänkande som kan ge nya uppslag om den andres känslor. Det behövs en 

koppling och balans mellan de kognitiva elementen och de känslomässiga 

för att leda till en empatisk förståelse. För att använda våra egna känslor för 

att känna av vad den andre känner, så gäller det att inte sammanblanda sig 

för mycket med den andre. Utan använda våra känslor som en testning av 

hållbarheten i vad vi tyckt oss uppfatta hos den andre. Det är inte ett 

empatiskt förhållningssätt att automatiskt dras med i en annan persons 

känslosvall. Inte heller att helt förlita sig på ett logiskt tänkande är empati. 

En medveten gräns mellan en själv och den andre är nödvändig. Även att 

kunna skilja mellan den inre och yttre verklighet, det förflutna och det 

närvarande, det egna jaget och den andre, är viktiga aspekter.  

Holm (2001) sammanfattar detta på följande sätt:  

  

 

1. Den empatiska upplevelsen kännetecknas av en plötslig förståelse av en 

annan människas känsloläge. 

2. Stora delar av den empatiska processen är för- eller omedvetna medan 

den empatiska förståelsen är medveten. 

3. Empati är en jagprocess med olika jagfunktioner. 

4. Processen indelas i den affektiva/ upplevda och den intellektuella 

kognitiva. 

5. Det sker en växling mellan den affektiva och den kognitiva fasen. 

6. I den intellektuella värderande fasen ingår testning av hypoteser om den 

andres tillstånd.  

7. En kontrollerad regression äger rum hos den som tolkar den andre för att 

därigenom få tillgång till för- och omedvetna affekter, associationer och 

perceptioner som utlöses av den andres känslotillstånd och därför ger 

information om detta (Holm, 2001).  

 

Empatibegreppet i de olika terapiinriktningarna 

 

Dansterapi 

 

Praktiskt perspektiv på empati  

I de böcker jag läst om dansterapi har empati används i en mer praktisk 

betydelse ej teoretisk. Fran Levy är dansterapeut, psykoterapeut och 

psykodrama-terapeut och har skrivit boken som jag refererar till här. I 

dansterapi finns begreppet kinestetisk empati. Det används här i ett 

terapeutiskt arbete med barn som ett sätt att tona in genom att göra liknande 

rörelsemönster som barnet. Barnet känner sig då väl till mods och tryggt och 

kan visa ett välbefinnande. Barnet kan känna sig motarbetat med 

rörelsemönster som inte stämmer med sitt eget. Terapeuten hjälper 
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föräldrarna att bli mer uppmärksamma på detta och till att bli mer empatiska 

mot sitt barn på ett rörelsemässigt vis.  

 

Djup empati används för att beskriva en förmåga att känna eller se på det 

sätt som klienten gör utan att döma eller censurera. Dansterapeuten Chace 

använder uttrycket empatisk reflektion för att beskriva ett sätt att kinestetiskt 

och visuellt erfara det som patienten upplever och sen att försöka 

kommunicera det. Detta på ett sätt som är mer än att härma klientens 

rörelsemönster, utan också inkorporera meningen i det hela. Just denna 

kombination av härmning av rörelse och mening som beskrivs som en 

kinestetisk empati eller en empatisk reflektion var Chaces i huvudsakliga 

mest betydande bidrag. En praktisk beskrivning ges av en psykisk sjuk 

patient då hon känner patientens spänningar i sig själv och utvecklare en 

rörelse utifrån den spänningen till en avslappning. På detta sätt möter hon 

patienten där den är och hjälper patienten att komma ur den låsta positionen 

genom att visa på och förebilda en möjlighet (Levy, 1988). 

 

Chaces huvudsakliga teknik var empatiska improviserade rörelser. En 

teknik då terapeuten guidar och genom interaktion utvecklar sessionen 

tillsammans med klienterna. Terapeuten skapar en atmosfär som stöder 

klienterna till att utrycka sig själv genom rörelse. Denna teknik utmanar 

terapeutens skicklighet i att kunna hantera spontana rörelseuttryck och 

grupprocesser (Payne, 1992). 

 

Dansterapeut Susan Stockley använder uttrycket empatisk inställning för att 

beskriva terapeutens roll som möjliggör en värdesättning av klientens 

individuella erfarenheter. Terapeuten stödjer klienten på alla nivåer som 

mänsklig rörelse involverar: fysisk, kommunikativ, symbolisk, omedveten, 

antingen genom att själv röra sig med klienten eller i rollen som observatör 

(Payne, 1992). 

 

Danterapeut Krister Nyström använder två begrepp med samma betydelse, 

den kroppsliga medkänslan, den kinestetiska empatin i betydelsen ”en fysisk 

identifiering med de rörelser man ser någon utföra” (Grönlund, Alm, & 

Hammarlund, 1999, s. 260).  

 

Han ger exempel på att man kan iaktta och uppleva vad som händer i 

kroppen när man ser en dansföreställning eller ett sportevenemang och då 

upptäcka att man känner i sin kropp hur rörelsen känns utan att själv göra 

den (Grönlund, Alm, & Hammarlund, 1999). 

 

Musikterapi 

 

Praktiskt perspektiv på empati  

Tony Wigram som varit professor för utbildningen i musikterapi vid 

Aalborg universitet har skrivit ett flertal böcker om musikterapi bland annat 
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om metoder och tekniker i improvisation. Han beskriver empatisk 

improvisation som mer specifikt kopplad till klientens känslomässiga 

tillstånd än andra improvisationstekniker så som spegling och matchning. 

Den som först använde denna metod var Alvine. Hon speglade tillbaka 

karaktären hos klienten genom att spela på sin cello. Detta tillvägagångsätt 

var avsedd av Alvin som en mycket empatisk teknik. Hon försökt inte ändra 

klientens humör utan spelade i samma karaktär för att utan ord bekräfta 

klienten (Wigram, 2004). 

Johannes Th. Eschen som dog 2013 var professor i musikterapi och rektor 

vid Institutet för Musikterapi vid högskolan för Musik och Teater i 

Hamburg. I boken Analytical Music Therapy leder han en 

improvisationsövning med en musikterapigrupp och beskriver hur han 

växlar mellan olika spelsätt och förhållningssätt. Han använder bland andra 

spelsättet sounds of empathy. Eschen som var elev till Priestley, grundaren 

av Analytical Music Therapy, berättar att Priestley benämnde transpersonell 

upplevelse i samband med musik med orden ”receptive creative experience” 

(RCE) (Eschen, 2002, s. 37).  

 

Detta kan uppnås när klient och terapeut spelar tillsammans genom 

improvisation. Ett förändrat tillstånd med en upplevelse av att ha lämnat en 

begränsande individualitet och ett öppnande för en större och vidare rymd 

och att tiden står stilla. Detta tillstånd kan inte planeras utan bara händer och 

det krävs en viss nivå av öppenhet och empati av båda deltagarna för att det 

ska kunna ske. Priestley menar att denna upplevelse inte är nödvändig för en 

verksam terapi men kan ge något mycket värdefullt för klienten (Eschen, 

2002).  

 

Teoretiskt perspektiv på empati 

Musikterapeuten Mary Priestely som grundade metoden Analytical Music 

Therapy har definierat överföringsfenomen utifrån ett musikterapeutiskt 

perspektiv. Hon beskriver två sorter, empatisk motöverföring och 

kompletterande motöverföring. Empatisk motöverföring är enligt Priestley 

en psykologisk medvetenhet som terapeuten får till sig genom en empatisk 

identifikation med patienten. Den empatiska identifikationen kan förstås 

som en resonans från något utifrån till något inuti. Hon beskriver det i en 

liknelse genom att använda en sträng som vibrerar som symboliserar 

klienten och som blir amplifierad av terapeutens sympatiska vibrationer 

liksom ett stränginstrument.  

Under interaktion med klienten då terapeuten är känslomässigt och fysiskt 

närvarande kan denna empatiska resonans med klientens känslor uppstå. 

Antingen som gradvis växande eller som att plötslig bli drabbad, som att bli 

träffad av en blixt. Dessa känslor är ofta undertryckta som klienten inte har 

tillgång till på ett medvetet plan men kan också vara känslor som är nära att 

bli medvetna för klienten. I det senare fallet kan känslorna vara väldigt 

dynamiska och flöda igenom terapeuten speciellt om hon/han spelar och 

improviserar med klienten.  
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Priestely fortsätter med att förklara att terapeutens motöverföring är 

beroende av hennes/hans förmåga till känslighet och öppenhet för att kunna 

känna de känslor som uppstår. Att medvetet kunna använda och artikulera 

dessa känsloupplevelser kräver klarhet och tankeverksamhet. Hon varnar för 

att låta terapiprocessen utvecklas enbart genom intuitiv kunskap vilket lätt 

kan leda till att terapeuten blir överväldigad av känslor. Eller att hon/han 

blockerar klientens känslor om de ej får bli medvetna och uttalat 

artikulerade som en viktig del av den terapeutiska processen. Det är viktigt 

att erfarenheten av överföring förvandlas från en intuitiv upplevelse i 

terapeuten eller klienten till en information. Denna information kan 

möjliggöra att klienten kan internalisera känslan och ta ansvar och erkänna 

den (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde, 2002). 

 

 

Uttryckande konstterapi  

 

Praktiskt perspektiv på empati  

I de böcker jag läst om uttryckande konstterapi har empati används i en mer 

praktisk betydelse ej teoretisk.  

 

Författarna Stephen K. Levine PhD, D.S.Sc. (Doctor of Social Science) och 

Ellen G. Levine MSW (Master of Social Work) PhD beskriver att empati är 

att sätta sig in i hur den andre personen förnimmer och uppfattar världen 

genom att lyssna genuint och djupt på den andres smärta. Och respektera 

den andres kapacitet att själv hitta svaret på en lösning. Genom en verbal 

empatisk respons blir det tydligt för klienten att hon/han har blivit förstådd 

och hörd. Det empatiska kroppsspråket som ofta är omedvetet ger också 

klienten en känsla av trygghet. Konst ger djupa avtryck i både klient och 

terapeut och bidrar till att terapeuten får se, höra, känna klientens situation 

vilket underlättar terapeuten att känna stor empati. Genom den ickeverbala 

konstnärliga kommunikationen får terapeuten en multisensorisk förståelse 

av klientens värld (Levine & Levine, 1999). 

 

Catherine Hyland Moon är bildterapeut och hon beskriver nödvändigheten 

av att hålla igång och utveckla den egna konstnärliga identiteten. Detta för 

att kunna ha en levande kontakt med de konstnärliga uttrycken samt för att 

kunna utveckla den estetiska empatin i arbetet med att kommunicera och 

hjälpa klienten att hitta konstnären i sig själv. Det finns en länk mellan 

artistisk respons och empatisk respons. Vi kan utveckla och förfina en 

konstnärlig sensibilitet gentemot vår omvärld. Denna känslighet är kopplat 

till en empatiska sensibel förmåga. Att utveckla konstnären i sig själv 

genom noga uppmärksamhet hör samman med att utveckla en empatisk 

observations-skicklighet (Hyland Moon, 2002). 
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Doktorsavhandling av Reidar Pedersen samt analys av 

Fredrik Svenaeus. 

 

Doktorsavhandlingen, Empathy in medicine, som gjorts av läkare Reidar 

Pedersen (2010) ser jag som extra intressant att nämna för att han skriver sitt 

arbete utifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket sammanfaller med mitt 

eget arbete. Pedersen har gått igenom hundratals artiklar om empati och 

medicinsk praktik där han funnit stora brister. En av dem är att empati-

begreppet sällan definieras och om det görs så är variationen på hur det 

definieras väldigt olika. Pedersen beskriver behovet av att se bortom de 

begränsade kurser av empati, etik och kommunikation som läkarstudenterna 

har i sin utbildning. 

Den hermeneutiska medvetenheten är troligtvis viktigare att ha med sig 

generellt sett i det kliniska arbetet än de korta kurser om etik, moral och 

empati som finns i sjukvårdsutbildningarna menar Pedersen (2010). 

Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns 

högskola ger sin analys av Pedersens avhandling i en artikel i Svenska 

Dagbladet. Han tar även med andra forskare bland annat Ulla Holm och 

filosofiprofessorn Lou Agosta. I sin artikel tar han upp att Pedersen kommit 

fram till att empati sällan definieras överhuvudtaget och de definitioner som 

används i artiklarna visar att empati kan betyda allt från subjektiv 

medkänsla, sympati till professionell och objektiv kunskap om den andres 

hälsa och livskvalitet. Vidare skriver Svenaeus att Pedersen menar att 

empatiforskarna ofta hävdar att det subjektiva inslaget i empatiprocessen 

behöver minimeras för att garantera objektiviteten.  På detta sätt riskerar de 

att missa tolkningens själva grundförutsättning. En objektiv empatisk metod 

finns inte utan vi behöver använda oss av våra erfarenheter som människa 

för att söka en förståelse för patienten eller den andre.  

Om en medveten reflekterande process används med insikt om de egna 

begränsningarna i sin tolkning så kan ett gott empatiskt möte i vården 

möjliggöras. När Svenaeus beskriver diskussionen som pågår inom 

forskningen om empati menar han att den utgår från att en människas 

förmåga till empati utvecklas i mötet med andra. Men att skillnaderna 

handlar om i vilken utsträckning empati är en kunskapsprocess eller om den 

finns med som ett frö från början hos oss. Han skriver vidare att detta rör 

komplexa frågor som är påverkade av både arv och miljö, vad vi har med 

oss rent biologiskt och vad som vi får med oss genom vår uppfostran.  

Svenaeus ser likheter med Pedersen och Agosta (2010) som båda menar att 

empati måste vara placerad i en dialogisk kontext och kan inte utgöras av en 

vetenskaplig objektivitet. Agosta menar också att empati i grunden är ett 

normativt begrepp som utgör fundamentet i vår etik och anger vårt sätt att 

närma oss och leva med andra människor. Den tydliga skillnaden mellan 

Pedersen och Agosta så som Svenaeus beskriver den är att Agosta tydliggör 
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att empati i grunden är en känslomässig process. Agosta hänvisar både till 

Heidegger som ser stämning som en grundförutsättning för varje tolkning 

och sätt att vara i världen men också till rön inom hjärnforskningen och 

upptäckten av spegelneuroner (se kapitel utvecklingspsykologi) och 

spädbarnspsykologi.  

På slutet av artikeln gör Svenaeus en sammanfattning där han beskriver att 

empati är en kunskapsprocess som utvecklas i mötet med den andra 

människan. Empati är inte bara ett inkännande utan också en tolkning som 

utgörs av det kognitiva och dialogiska inslaget i empatiprocessen. Svenaeus 

fortsätter med den praktiska och normativa sidan av empatin då den första 

hjälpande impulsen hos den ena person kan utvecklas till en moralisk 

förståelse för den andre. Han avslutar med att ”Icke desto mindre, trots 

dessa kunskapsmässiga och etiska inslag, förblir empatin i grunden en 

känsla, en känsla för den andre och hans umbäranden” (Sv. D 2010-09-23).  

 

Tidigare forskning 

I Sverige 

Jag har använt mig av sökorden, empati och musikterapi när jag sökte i 

DIVA vid KMH, en sökmotor för uppsatser gjorda av studenter. Jag fann 

ingen uppsats som specifikt handlade om empati. 

 

Internationellt 

Internationellt har jag sökt artiklar i de olika konstnärliga terapi-

föreningarna. Vid sökning med sökordet empathy skriver jag nedan hur 

många artiklar som kom upp men det var inte många som hade sökordet i 

rubriken. I rapporter på hemsidan voices.no, A World Forum for Music 

Therapy fanns 50 rapporter ingen av dessa hade empathy i sin rubrik eller 

hade just detta fokus. 43 artiklar fanns i Journal of Music Therapy men 

ingen av dem hade empathy i rubriken. Av 117 artiklar som är publicerade i 

American Journal of Dance Therapy fanns tre där ordet empathy användes i 

rubriken.  

 

När jag sökte på Creative Arts and Expressive Therapy Journals kom det en 

lista på de olika föreningarna med respektive konstuttryck. I sökningen i 

Journal of the Brithish Association of Dramatherapists fanns 95 artiklar 

ingen av dem hade empathy i rubriken. 184 artiklar fanns i Journal of the 

American Art Therapy Association en av dem hade ordet empathy och en 

annan ordet empathic i rubriken. De första tre artiklarna som presenteras 

nedan är från American Journal of Dance Therapy därefter följer två artiklar 

från Journal of the American Art Therapy Association.  

 

 

http://link.springer.com/journal/10465
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The relationship of empathy in movement to synchrony, echoing, and 

empathy in verbal interactions, American Journal of Dance Therapy 

1983, Volume 6, Issue 1, pp 31-48.  

Denna cirka 30 år gamla pilotstudie analyserar relationen mellan 

synkronicitet, efterhärmning och empati i rådgivningssamtal och 

vänskapssamtal mellan två personer. Det gjordes en videoinspelning av 

varje samtal som sen studerades utifrån ett mätsystem som heter Kagan’s 

Interpersonal Process Recall System. Det vanliga accepterandet inom 

dansterapi att rörelse, empati och synkonicitet hör ihop ifrågasätts. 

Resultatet visade bland annat att efterhärmning och inte synkronicitet var 

relaterat till en direktreaktion av empati. 

 

Frans de Waal: The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder 

Society. American Journal of Dance Therapy. December 2010, Volume 

32, Issue 2, pp 140-143. 

Frans de Waal har studerat och skrivit en mängd böcker och artiklar om sina 

studier av schimpanser. I sitt arbete fokuserar han på den evolutionära 

utvecklingen av människans sociala beteende. Han studerar speciellt 

beteenden som inkluderar samarbete, tillgivenhet, försoning, igenkänning av 

sig själv, rättvisa. I denna bok inriktar han sig på empati som intresserar 

terapeuter generellt men speciellt dansterapeuter då han på ett välutgrundat 

sätt kommer med förklaringar som stöder varför dansterapi är så effektivt 

och kraftfullt utifrån ett etologiskt perspektiv. 

 

 

Assessing the Beyond Words Educational Model for Empowering 

Women, Decreasing Prejudice and Enhancing Empathy. American 

Journal of Dance Therapy. June 2009, Volume 31, Issue 1, pp 20-52. 

I denna studie undersöktes i den första delen förändringar och attityder om 

könsroller, behov, åtaganden hos arabiska kvinnor som studerar. I den andra 

delen en studie om förändring av känslomässig medvetenhet hos både 

arabiska och judiska kvinnor och män som studerar. Det var 94 studenter 

som fick delta i en kurs kallad bortom ord med en multidisciplinär ansats. 

Det fanns även en kontrollgrupp som inte fick delta i några interventioner. 

Resultatet var tydligt i den första delen av studien som handlade om 

attityder. Det fanns en ökning av självförtroende och ett friare sätt att se på 

sig själv och sina attityder. I den andra studien verkade det finnas en ökad 

känslomässig medvetenhet och ett friare sätt att tänka och känna och en 

ökad acceptans och empati för andra.  

 

 

Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 

Volume 26, Issue 4, 2009. Aesthetic Empathy in Teaching Art to Children: 

The Work of Friedl Dicker-Brandeis in Terezin. 

Denna studie som har ett historiskt perspektiv studeras konstläraren Dicker-

Brandeis pedagogiska gärningar, som har bidragit till konstterapins 

begynnande utveckling. Hon undervisade barn i konst i koncentrationslägret 

i Terezin. Det är hennes metoder och filosofiska perspektiv som beskrivs 

http://link.springer.com/journal/10465
http://link.springer.com/journal/10465/6/1/page/1
http://link.springer.com/journal/10465
http://link.springer.com/journal/10465/32/2/page/1
http://link.springer.com/journal/10465
http://link.springer.com/journal/10465
http://link.springer.com/journal/10465/31/1/page/1
http://www.tandfonline.com/loi/uart20?open=26#vol_26
http://www.tandfonline.com/toc/uart20/26/4
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och de grundar sig i hennes egen konstnärliga utbildning där det fanns en 

estetisk grund i empati. Hon tog del av bland annat lärarna Itten, Klee och 

Kandinskys undervisning och influerades av Bauhaus filosofi. Estetisk 

empati var den doktrin som formande Dicker-Brandeis och senare hennes 

egen undervisning. 

 

Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association. Volume 

27, Issue 4, 2010. Affect Regulation, Mirror Neurons, and the Third Hand: 

Formulating Mindfull Empathic Art Interventions. 

Visuell empati genom empatiska konstinterventioner diskuteras i denna 

artikel med koppling till anknytningsteori, senaste forskning på 

spegelneuronsystemet, konst, empati, mindfullness och en strategi för att 

utveckla tredje-hand interventioner. I en fallstudie använder konstterapeuten 

visuell konstrespons för att organisera en komplex information från klienten 

och reflekterar tillbaka det centrala känslomässiga budskapet från klienten. 

Genom lyhördhet och intoning utvecklar terapeuten en unik estetisk form 

för empatisk resonans som hjälper klienten att känna sig bekräftad på ett 

djupt plan och som gör att klienten kan utveckla empati för sig själv och för 

andra.  

 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

En hermeneutisk ansats  

Jag har valt en hermeneutisk ansats både i analysen och i metoden. Som 

forskare har jag en skyldighet att strukturera de informationer jag får från 

informanterna. Som helhet är intervjuutskrifterna omfattande och 

ostrukturerade. Min uppgift i metoddelen är att presentera intervjuerna på ett 

förkortat och begripligt sätt för läsaren genom att se vilka teman som är 

samstämmiga och samla dem under en rubrik. Men vara noga med att få 

med alla övriga perspektiv som då hamnar i varierade svar. Jag är noga med 

i denna process att inte ändra på något och att vara källan trogen så mycket 

det går. Jag har själv genom min utbildning till musikterapeut kunskaper om 

området som gör att tolkningen av materialet underlättas och feltolkning 

minimeras. Sen i analysen att också gå vidare och göra en sammanfattning 

av alla delmoment i fem huvudteman där återigen inget perspektiv får går 

förlorat under processen. För att inte ge för stort värde vid ett delmoment, 

ett tema, sker en analytisk process i en växling mellan del och helhet för att 

se vad ett delmoment har för betydelsen i helheten. Nästa steg är att göra en 

sammanfattande helhet av de fem temana som på ett kortfattat sätt visar den 

ursprungliga helheten i en ny tolkning. Det är viktigt under hela processen 

att vara vaksam på att inte något delmoment försvinner under processen och 

att tydligt visa den stegvisa progressionen fram till slutresultatet. De 

teoretiska perspektiven kopplas också ihop med informanternas material för 

att se materialet i ett större vetenskapligt perspektiv.  

  

http://www.tandfonline.com/loi/uart20?open=27#vol_27
http://www.tandfonline.com/loi/uart20?open=27#vol_27
http://www.tandfonline.com/toc/uart20/27/4
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Hermeneutik 

Grunden för den hermeneutiska vetenskapsteorin bygger på fyra 

huvudmoment, förförståelse, förståelse, förklaring och tolkning.  

Förförståelse bygger på våra tidigare upplevelser, känslor, lärdomar och den 

föreställning vi har av världen som beror mycket på vilken kultur vi växt 

upp i.  

Förståelse. Den hermeneutiska förståelsen strävar mot en omfattande och 

djup förståelse som äger rum i den hermeneutiska cirkeln som kan liknas 

vid en process. En synonym är insikt som vi kan ha i en terapisituation när 

vi plötsligt förstår något, kanske allt faller på plats och en integrering äger 

rum.  

Förklaring. Här beskriver Gustavsson med olika exempel de inbördes 

relationer mellan de andra grundbegreppen. Till exempel att förklaring och 

förståelse ligger nära varandra.  

Och att tolkningar ofta innehåller förklaringar eller bygger på dem. En 

förklaring kan vara en hjälp att ta till då den spontana förståelsen blockerats. 

Tolkning. Det beskrivs som en form av översättning av innebörder och 

betydelser. Även om vi strävar efter att ge en rättvis tolkning så blir det 

alltid i viss mening en vantolkning men det är det vi som människor har att 

tillgå genom att tolka och försöka att göra världen begriplig för oss.  

Den hermeneutiska cirkeln är en föränderlig process där vår förförståelse i 

processen förändras genom en fördjupad och vidgad förståelse efter hand. 

Den första förståelsen och tolkningen är oftast förenklad och ibland 

fördomsfull. Vi går vidare och ser till exempel vad det vi studerat betyder i 

relation till helheten och forskningen utvecklas i en kontinuerlig pendling 

mellan del och helhet (Gustavsson, 2004). 

 

Ontologisk grund  

Jag har valt att ta med några filosofer som beskriver mänskliga 

grundförutsättningar så som vår kropp och våra sinnen med Merleau-Ponty 

(2006) och identitet med Ricoeur (1994). Jag utgår från musikterapeut och 

forskare Paulanders doktorsavhandling där hon även tar med det 

musikterapeutiska perspektivet. Ricoeurs resonemang om fantasi eller 

fiktion som en möjlighet till förändring ingår också. Vidare följer de 

närliggande områdena etik, empati och samexistens. Därefter har jag lagt till 

ämnena förtroende och tillit med Kristensson Uggla (2002) som också är 

viktiga komponenter i terapi.  

Kroppens intentionalitet  

Filosofen Merleau-Ponty menar att vår livsvärld varken är objektiv eller 

subjektiv utan att det sker en mångtydig samverkan mellan vårt jag och vår 

omvärld (Merleau-Ponty, 2006). 

 

Merleau-Ponty ser motoriken som en ursprunglig intentionalitet. 

Medvetandet är ursprungligen inte ett ”jag tänker” utan ett ”jag kan”. När vi 
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rör oss i ett rum så är vi inte skilda från helheten utan rörelse och bakgrund 

är bara skilda på ett artificiellt sätt. Vi står i ett oavbrutet samband med vår 

omgivning. Det handlar om ett medvetande som vi erfar genom vår kropp. 

Att ha en kropp innebär att vara i kontakt med en bestämd omvärld och 

smälta samman med vissa förehavanden i ett oavbrutet engagemang. 

Kroppen blir då en slags förmedlare mellan oss, vår omvärld och vårt eget 

varande. Att vara medveten i sin upplevelse är att på ett intimt sätt 

kommunicera med omgivningen, kroppen och andra, istället för att se på 

eller stå bredvid (Merleau-Ponty, 2006).  

 

Merleau-Ponty beskriver även hur viktigt det är för oss som människor att 

ha kommunikation med vår omgivning på en fundamental nivå genom vår 

kropp och våra sinnen. Han studerade personer med psykiska störningar och 

ju längre en person varit psykiskt sjuk desto mer konstant var sjukdomen, 

som en slags struktur som införlivats i personen. Det fanns då inte längre 

någon viljekraft eller förmåga hos patienten att bryta sjukdomstillståndet. I 

sin sjukdom är personen avskuren från den intersubjektiva omvärlden men 

ingen är helt isolerad. Det som gör det möjligt för personen att bryta denna 

isolering är opersonliga kroppsliga funktioner, så som sinnesorganen och 

språket. Kroppen kan utestängas från världen men det är också den som åter 

kan öppna personen för världen och sätta henne i en situation i den. 

Förmågan att ingå i en kommunikation med andra kan ha låst sig i ett 

kroppsligt symptom. Existensen har då snört sig samman och blivit fastlåst i 

kroppen, på så sätt att inget längre händer för den sjuke och livet har förlorat 

sin mening. När kommunikationen igen öppnas med det som utlöste låsning 

kan kroppen igen öppnas för att genomsyras av samexistens (Merleau-

Ponty, 2006). 

Identitet  

Ricoeur skiljer ut en slags identitet som är pågående på en grundläggande 

nivå och utöver det en mer privat föränderlig sida som beskrivs som vår 

”självhet”. Denna självhet är under ständig förändring. Utifrån denna 

förändringsbara sida av vårt själv kan vi till exempel identifiera oss med en 

annan persons karaktäristiska drag. Det vi känner igen hos andra kan vi även 

känna igen hos oss själva. På så sätt kan ett utsides främmandes 

karaktärsdrag överföras från vår utsida till vår insida och internaliseras i vår 

föränderliga del för att sedan sedimenteras i vår grundläggande del. Denna 

process leder alltså slutligen till att en annans karaktärsdrag inkluderas i vår 

identitet som densamme. Det mer föränderliga självet och den 

grundläggande delen hos en individ har ett intimt dialektiskt förhållande och 

kan lätt glida in i varandra. Dessa två står i sin tur i en ömsesidig relation till 

andra människor, ting och alla omvärldens skeenden. På ett liknande sätt 

kan en förändring ske i ett terapeutiskt sammanhang då klienten får 

möjlighet att komma i kontakt med sin fiktiva sida av sitt själv (Paulander, 

2011). 
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Förändring genom fiktion 

Paulander utgår från Ricoeurs resonemang om fiktionens eller fantasins 

värld där allt är möjligt. Tillgången till symboler och metaforer hjälper till 

med den meningsbildande processen som sker i det kommunikativa mötet. I 

terapin får klienten på olika sätt tillgång till sin livshistoria och möjligheter 

att i en process transformera sin identitet. För att kunna förändras och 

anamma en ny sanning om sin identitet och sina förhållningssätt krävs 

någon form av misstanke. Den används för att demaskera och reducera 

illusioner. För att en kommunikation ska kunna fortsätta i denna process 

behövs också ett lyssnande. I en dialektik mellan lyssnande förståelse och 

en misstänkt förklaring kan den nya och bättre förståelsen erhållas 

(Paulander, 2011). 

Etik 

Ricoeur förordar ett företräde av etik före moral och att det etiska motivet 

bör tränga igenom de fastlagda normerna. Definitionen av en etisk intention 

är en strävan efter ett ”gott liv” med och för andra genom ett rättvist 

förhållningssätt. Meningen med ”det goda livet” blir abstrakt om det saknar 

en dialogisk struktur som inbegriper andra. Om självaktning enbart har en 

egoistisk motivation så förs den bedömda goda handlingen enbart tillbaka 

till den som utför dessa handlingar. Den dialogiska strukturen blir då 

ofullbordad. Självaktning och omsorg kan ej erfaras utan den andre. 

Grunden till självaktning ligger i självets kapacitet inte i dess talanger. En 

kapacitet som Ricoeur hänvisar till Merleau-Pontys betydelse av ”jag kan”. 

När Ricoeur utvidgar detta till en etisk nivå handlar det om att vara 

förmögen att göra etiska bedömningar och en förmåga att avgöra vad som är 

etiskt bra och bedöma sina egna val och handlingar utifrån det. I uttrycket 

”jag kan” ligger fokus på verbet och inte på jaget. På en etisk nivå blir det 

att vara kapabel att bedöma och att kunna ha ett etiskt omdöme (Ricoeur, 

1994). 

 

Målen med att kunna uppnå ett gott eller bättre liv menar Ricoeur handlar 

om att kunna ges en möjlighet till att tolka och förstå våra handlingar och 

därigenom få en förståelse av oss själva.  

 

Att tolka sig själv här i ett etiskt syfte menas med att visa omsorg och 

självskattning för oss själva. Vilket också sker på ett naturligt vis om det 

finns en balans mellan våra livsideal och dagliga beslut. Omsorg är något 

som uppstår ur och genom en ömsesidig relation mellan oss själva och vår 

omvärld i en pågående reflexiv inre process. Genom denna process 

tillkommer och skapas vår identitet till stor del av att vi är i ständig kontakt 

med vår kulturs och samhälles värderingar, normer, ideal, förebilder med 

mera. Vi står i relation till andra utan någon egentlig eller absolut åtskillnad 

(Paulander, 2011). 

 

Ett samvetes omsorg som en människa kan ha beskrivs som en person som 

kan värdera vad som är gott och etiskt riktigt och också kan och handla 
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därefter. Denna omsorg kommer alltid före plikt och när den kommer till 

uttryck i spontan välvilja kan den åstadkomma förändringar i världen 

(Paulander, 2011). 

 

I en vänskap kan det uppstå ett givande och tagande av en spontan välvilja 

på ett balanserade vis. I en terapeutisk relation så har personerna olika roller 

som medför viss obalans. Terapeuten visar spontan välvilja genom att ge 

medkänsla och empati medan klienten tar emot och är i och med det i ett 

slags underläge och i en beroendeställning. På så vis är det terapeuten som 

har initiativet i denna relation och genom det finns risken att klienten 

berövas sin handlingskraft och handlingskapacitet genom det ensidiga 

givandet och tagandet. Men i denna relation finns också möjligheten till en 

delad glädje som kan växa ur en omsorg som grundar sig på en slags 

självuppskattning (Paulander, 2011; Ricoeur, 1994). 

Förtroendets dialektik 

Förtroendet är något självklart för all mänsklig interaktion ändå är det inte 

helt entydigt. Det är omöjligt att överleva utan tillit men samtidigt får vi 

vara med under livets gång att vi blir besvikna på grund av att förtroenden 

sviks. En sund misstänksamhet som en del av ett reflekterat förtroende 

behövs för att inte förfalla i blind tillit. Ett förtroende handlar om den balans 

vi behöver uppnå mellan tillit och misstänksamhet. Det finns goda skäl att 

förhålla sig kritisk till både sig själv och andra och till språk, institutioner, 

auktoriteter och så vidare. Misstron behöver införlivas i vår förståelse av 

tilliten så att ett reflekterat förtroende kan existera. En reflexiv förståelse av 

en dialektik mellan tillit och misstro behövs för att skilja mellan blind tillit 

och reflekterat förtroende. Tillit är ett relationsbegrepp och dess motsats är 

rädsla, inte misstro. Tillit och rädsla utvecklas inom olikartade symboliska 

ordningar och har helt olika logiska förlopp. I tilliten finns en vilja för 

risktagande som skapar öppenhet, rädslans ordning sluter systemet i sig 

själv och eliminerar varje risk. För att skapa förtroende behövs en indirekt 

kommunikation som kan förmedlas på ett symboliskt sätt. Det poetiska 

språket är ett sådant exempel. Även i berättelser och sagor finns det 

estetiska, energifyllda och meningsfulla sammanhanget. Man kan hitta 

många exempel på det förtroende som är en dialektik mellan tillit och 

misstroende i de gamla sagorna (Kristensson Uggla, 2002). 

 

Den narrativa funktionen i sagorna blir till en slags träning för barnen i att 

hitta balansen mellan tillit och misstänksamhet som kan ge oss mod att leva 

och skydda oss från faror (Kristensson Uggla, 2002). 
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Metod 

Inledningsvis beskrivs de etiska riktlinjerna för denna metod därefter följer 

tillvägagångssättet för studien, validitet och vilken tolkningsmetod som 

används. Därefter vilket urval som gjorts och presentation av informanterna. 

Sen följer ett stycke som beskriver de olika terapiinriktningarna. 

Avslutningsvis presenteras intervjumaterialet.  

Etiska riktlinjer 

Som metod används intervju. Vetenskapsrådet har utarbetat etiska riktlinjer 

inom psykologisk forskning. Informationskravet innebär att informanterna 

ska vara informerade om syftet med undersökningen. Och vad intervjun ska 

handla om och hur den ska gå till. Denna information ska ges innan 

intervjun genomförs. Intervjuaren behöver informera om att respondenten 

har rätt att avbryta intervjun eller ändra något i texten efter intervjun. 

Deltagandet ska ske frivilligt och det finns därför ett samtyckeskrav. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren inte får lämna ut information 

om deltagarna mot deras vilja. Allt material som samlas in ska bara 

användas för forskningsändamål i det så kallade nyttjandekravet  

(Langemar, 2008). 

Tillvägagångssätt 

Jag har intervjuat tre konstnärliga terapeuter en i taget och spelat in samtalet 

i ett rum där vi kunnat vara ostörda. Därefter har jag skrivit ned all text 

ordagrant och skickat en kopia av utskriften till respektive informant för att 

erhålla ett informerat samtycke.  

De fick möjlighet att ändra på något i texten inom en tidsperiod på två 

veckor. En av respondenterna valde att göra ett tillägg som mailades till 

mig. Jag har fått skriftligt medgivande och samtycke till att de medverkar i 

denna undersökning och de har tillåtit att jag som forskare analysera 

utskriften. De har själva valt att inte delta anonymt. 

Validitet 

För att få hög validitet i en intervjustudie är det viktigt att få uttömande, 

varierande, nyanserade svar av god kvalitet om mångfacetterade och 

subjektiva ämnen. Ett bra sätt är att börja med en öppen fråga och inte styra 

med för mycket detaljfrågor. Då får informanten direkt en möjlighet och 

mycket plats att tala om det som är mest angeläget för personen ifråga 

(Langemar, 2008).  

 

De personer som jag intervjuade har en lång erfarenhet som terapeuter och 

kunde själva i hög grad tala om empati. Jag började med en öppen fråga och 

därefter endast några frågor om ämnet och någon enstaka följdfrågor för att 

klargöra om jag uppfattat rätt eller om jag inte förstod.  
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Tolkningsmetod – hermeneutiskt perspektiv 

Som tolkningsmetod för utskriften har jag valt ett hermeneutiskt perspektiv. 

En metod som har tolkning som huvudprocess där man gör ingående 

tolkningar av enskilda eller få fall. Det kan handla om att sammanfatta ett 

material med egna ord. Tolkningen är alltid beroende av tolkarens 

förförståelse som i processen ändras eller fördjupas enligt den 

hermeneutiska cirkeln. Strukturering är en form som används vid 

intervjucitat där materialet kan inordnas i en större enhet. Denna större 

enhet kan vara ett begrepp eller ett tema som i sin tur ordnas i en 

sammanhängande övergripande struktur. Processen i sig utgör själva 

analysen.  

En skillnad mellan att enbart tolka och att strukturera texten i olika teman är 

att det ger möjlighet till att se nya betydelser som kanske inte var tydliga i 

den ursprungliga texten. Citaten ska inte ryckas ur sitt sammanhang utan 

bara belysas på ett nytt sätt. Komprimering beskrivs som nästa steg i 

processen som är ett sätt att reducera mängden text till att med färre ord få 

fram det viktigaste som då framträder på ett tydligare sätt.  

Hur materialet komprimeras är beroende på frågeställningen till materialet. 

Både strukturering och komprimering för fram resultatet på en mer 

övergripande nivå och det är viktigt att inte något relevant innehåll går 

förlorat i processen (Langemar, 2008). 

 ”Både strukturering och komprimering innebär en integrerings- och 

differentieringsprocess. Man jämför likheter och skillnader i materialet, 

sammanför och sammanfattar det som är lika samt delar upp och explicitgör 

det som är olika” (Langemar, 2008, s. 94).  

 

Undersökningsgrupp 

 

Presentation av informanterna 

 

Anna Fornborg 

Anna är utbildad psykolog, uttryckande konstterapeut och konstnär. Hon 

arbetar med individuell och gruppterapi och har även jobbat inom 

barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Som konsult har hon gett kurser på 

företag i kreativitet. Hon leder även kurser i rörelse och meditation. 

 

Ingrid Hammarlund 

Ingrid är utbildad musikterapeut och tidigare lektor och utbildningsledare 

för magisterprogrammet i musikterapi vid KMH (1994-2012). Hon är idag 

huvudsakligen verksam som handledare, konsult och utbildare i 

musikterapi. Ingrid har även vidareutbildning inom specialpedagogik, 

handledning och psykoterapi. 
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Birgitta Härkönen 

Birgitta har en fil.kand. och är legitimerad psykoterapeut, dansterapeut och 

handledare. Hon har arbetat inom psykiatrin, cancervården och i privat regi. 

Birgitta har varit lektor och utbildningsledare/prefekt för 

dansterapeututbildningen vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm.  

 

Information om de olika konstnärliga terapiinriktningarna  

Anna Gerge som är bland annat leg psykoterapeut och uttryckande 

konstterapeut har skrivit en bok tillsammans med två andra legitimerade 

psykoterapeuter som också är utbildade i konstnärliga terapier. De skriver 

att de konstnärliga uttrycken kan bidra med att forma våra upplevelser och 

erfarenheter till uttryck som möjliggör kommunikation med både oss själva 

och andra människor. När vi använder de kreativt gestaltande metoderna i 

psykoterapeutiskt arbete så kan vi återskapa en kommunikation som liknar 

den som välfungerande föräldrar har till små barn. Vi kan då få tillgång till 

en kommunikation som är på en preverbal nivå där både patient och terapeut 

kan få ett ömsesidigt upplevande. Det är genom dessa former av estetiska 

upplevelser som kan vara rytmiska, tonala, visuella och till exempel 

kinestetiska som vi som behandlare kan erbjuda möjligheter till djupt 

förändrade erfarenheter (Gerge, 2010)."Dessa behöver ske i ett hållande 

relationellt sammanhang varvid de kan bidra till återupprättade funktioner 

och flöden i det centrala nervsystemet" (Gerge, 2010, s. 47). 

 

De konstnärliga uttrycken utgör i terapi ett externaliserat fält ur vilket en ny 

strukturering av den inre världen kan ske. Det leder till att konfliktfyllt 

mentalt material, dvs. överväldigande affekter och negativt laddade inre 

bilder, kan externaliseras, varseblivas och bearbetas (Gerge, 2010, s. 69). 

 

Dansterapi 

Den treåriga dansterapeututbildningen på 60 hp vid dåvarande Dans och 

Cirkushögskolan började utvecklas 1991 och är nedlagd sedan 2011. Den 

kurs som finns i dag är en grundkurs på 7,5 hp vid Karlstad universitet. Här 

beskrivs dansterapi som en konstnärlig terapiform som är relativt ny. 

”Dansterapi förekommer bland annat inom somatisk vård, psykiatri, 

rehabilitering, specialundervisning samt inom förebyggande verksamhet” 

(http://www.kau.se). 

 

Grunden för dansterapi utgår från att kropp och psyke är odelbara och 

påverkar varandra. Kroppsrörelser kan reflektera inre känslomässiga 

tillstånd (Levy, 1988). För att få igång och genomföra den kreativa 

processen som har en helande verkan så används i dansterapi dans, rörelse 

och lek. I dansen frigörs muskulära spänningar och därmed går det att 

påverka personens kroppsbild och individens rörelsebeteende (Grönlund & 

Renck, 2006). 

http://www.kau.se/
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I dag förekommer ofta inslag av österländska tekniker för meditation i 

rörelse så som Qi Gong och Tai Chi. De används i en förberedande 

stabiliseringsfas samt i fördjupning av den kroppsliga egenupplevelsen 

(Gerge, 2010). 

 

Nästan alla pionjärerna i dansterapi var utbildade dansare och pedagoger 

som förstod potentialen att använda dans i terapi på det sätt som den 

moderna dansen stod för. Dansterapipionjärerna hade med sig en icke 

dömande attityd genom dansimprovisation som de använde sig av i 

dansterapi (Levy, 1988). 

 

Marian Chace och Mary Whitehous var två dansare som kom att utveckla 

dansterapin var och en på sitt sätt i början och mitten av 1900-talet. Men det 

gemensamma för dem var att de i gruppsammanhang använde tydliga start- 

och slutritualer liksom hållande geometriska former som cirkeln och 

förankring nedåt, uppåt och i det socialal fältet (horisontellt) (Gerge, 2010). 

 
Att förankra patienten rumsligt - här och nu - är således en viktig 

aspekt av dansterapin. För att förankra nedåt och uppåt används 

metaforer om kroppens utsträckning i rummet, som "ett träd" eller "en 

blomma". För socialt relaterande undersöks att sträcka ut, att nå fram, 

och att forma flexibla gränser mellan sig själv och andra (Gerge, 2010, 

s.81). 

 

 

Unika möjligheter finns för en erfaren dansterapeut att genom interventioner 

som till exempel de egna kroppsliga svaren, hjälpa patienter att avsluta 

rörelser av försvar och att åter uppleva trygghet i mötet med en annan. Det 

kan både handla om att sätta en gräns eller att få sträcka ut och ta emot 

(Gerge, 2010). 

 

Musikterapi 

Utbildningen till musikterapeut på psykodynamisk grund finns som en 

magisterutbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Den ger en 

grundläggande kunskap i musikterapi. Kurser i Funktionsinriktad 

musikterapi ges på grundnivå av musikhögskolan Ingesund. Den tredje 

utbildningen är Guided Imagery and Music, en privat utbildning som ges av 

företaget Expressive Arts Stockholm AB. Musikterapi förekommer 

internationellt i flera olika vårdsammanhang, pedagogiska, medicinska och 

terapeutiska. Musikterapi beskrivs som en tvärvetenskaplig terapiform och 

internationellt sett finns både en mångfald och bredd som kunskapsområde, 

profession och som disciplin (Paulander, 2011). 

 

Generellt sett finns det två olika tillvägagångssätt att använda musik i terapi 

dels det expressiva och det receptiva (Gerge, 2010). "Receptiv musikterapi 

innebär att patienten får lyssna på utvalda musikstycken för att uppnå vissa 

tillstånd" (Gerge, 2010, s. 71). 
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Till exempel att uppnå ett lugnt och avslappnat tillstånd. Det finns flera 

olika varianter bland annat somatiskt lyssnande där man använder 

vibrationer, ljud och musik för att påverka klientens kroppsliga sensationer 

och autonoma nervsystem (Gerge, 2010). "Musiken används även för att 

aktivera exempelvis minnen" (Gerge, 2010, s. 71). 

 

Expressiv musikterapi är ett aktivt förhållningssätt. Klienten använder 

instrument eller röst för att spela och uttrycka något och det kan utföras på 

många olika sätt. Det kan vara ett befintligt musikstycke med personlig 

innebörd. Spelet kan vara improvisation mer eller mindre fritt med vissa 

begränsningar till exempel en klart definierad musikalisk form. Terapeuten 

kan välja att bevittna musiken under tystnad eller stödja klienten med en 

stadig trumrytm, en klar harmonisk struktur eller föra in ytterligare ett 

musikaliskt motiv (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). 

 

Musikterapeuten kan medvetet skapa klanger, rytmer eller ljud som speglar 

det tillstånd patienten befinner sig i. Detta bidrar till ett förändrat 

medvetandetillstånd som i sig bidrar till förändring. Det speglade tillståndet 

hos patienten kan sen påverkas och regleras av musikens temporala rytmer 

utifrån att musik upplevs som känslor känns (Gerge, 2010). "På så sätt kan 

patienten föras till tillstånd som är mer fördelaktiga för läkning och 

integration" (Gerge, 2010, s. 72). 

 

Uttryckande konstterapi UKT 

Utbildningen till uttryckande konstterapi i Stockholm ges av ett privat 

företag och ger en grundläggande kompetens i psykoterapi och en 

auktorisering till samtalsterapeut enligt RACS:s kriterier (www.racs.se) som 

finns i tre olika nivåer. I dessa kriterier finns krav på bland annat ett visst 

antal timmar i egenterapi och praktik. I uttryckande konstterapi används 

olika konstformer eller modaliteter vilka är bild och skulptur, dans, musik, 

drama och poesi. För att utveckla den ”inre konstnären” och öka förståelsen 

för den konstnärliga processen väljer den studerande att arbeta med två olika 

konstnärliga modaliteter var och en i minst ett år. Uttryckande 

konstterapeuter arbetar inom sjuk- och friskvård, i pedagogiska 

sammanhang, inom organisationer och företag (www.expressivearts.se). 
 

Denna terapiinriktning är jämförelsevis ny. I början av 70-talet var det några 

pionjärer bland annat McNiff, Knill och Canner som grundade The 

Expressive Therapy Program at Lesley College Graduate School in 

Cambridge, MA. Det filosofiska perspektivet på konstterapierna var 

tvärvetenskaplig. På 80-talet fanns utbildningen även i Europa och 

Nordamerika (Levine & Levine, 1999). 

 

Alla konstnärliga uttryck på grundläggande nivå ses som ett fundamentalt 

fenomen av mänsklig existens och kan ej separeras från lek och fantasi. 

Fantasi är till sin karaktär intermodal och är kopplad till våra olika sinnen. 

http://www.racs.se/
http://www.expressivearts.se/


  23 

 

Vår fantasi tar sig uttryck i drömmar, dagdrömmar, fria associationer och 

mer konkreta uttryck som i de olika konstarterna. Från mer passiv och 

omedveten till mer aktiv och påtaglig (Levine & Levine, 1995).  

 

Metoden går ut på att erbjuda patienten hjälp till ett intensifierat flöde från 

den inre världen via ett medvetet användande av övergångar mellan de olika 

konstnärliga utrycksformerna. Detta kallas intermodal transfer och används 

också i de andra kreativt gestaltande terapiformerna men inte i samma 

utsträckning som inom den uttryckande konstterapin. De senaste 

decenniernas spädbarnsforskning har visat att små barn lär sig multimodalt 

som innebär att de kan föra över information från en sinnesmodalitet till en 

annan. Det ger en intressant teoretisk förståelsebakgrund till uttryckande 

konstterapi. En melodislinga kan få oss att associera i bild, färg och form 

och en rörelse kan aktivera en känsla. Och när vi sammanfattar meningen i 

en bild vi gjort lyfts implicit lagrad information till en explicit nivå (Gerge, 

2010). 

 

Presentation av intervjumaterialet 

För att göra informanternas text lättläslig har jag här i texten tagit bort vissa 

överflödiga upprepningar och bildat hela meningar där det saknats. Inget 

väsentligt i texten är ändrat. Den första bokstaven i informanternas förnamn 

används som förkortningar. Först kommer de ämnen som handlar om empati 

därefter den konstnärliga processen och sen kopplingen mellan empati och 

den konstnärliga processen. Avslutningsvis finns utdrag från en anekdot 

från var och en av informanterna. Intervjufrågorna presenteras i sin 

ursprungliga form men jag har valt att inte göra temaindelningen utifrån 

dem.  

 

 

Intervjufrågor 

 
1. Vad betyder empati för dig? 

 

2. Empatin i den konstnärliga processen eller det konstnärliga i den 

empatiska processen? 

 

3. Om jag säger empati och konstnärliga processer, vad tänker du på då? 

 

4. Olika klientgrupper, generellt? 

 

5. Hur påverkas du av det empatiska arbetet med klienterna? 

 

6. Vilka teorier använder du? 

 

7. Någon speciell anekdot du vill dela med dig av? 
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Samstämmiga svar om empati 

 

Inlevelse och aktivt förhållningssätt 

 

Informanterna talar om ett aktivt förhållningssätt som handlar om att söka 

förstå den andre genom sin inlevelseförmåga vilket beskrivs på lite olika 

sätt med orden: inlevelse, reflektion, lyssna, gå in på samma frekvens, en 

vilja att finnas där och hjälpa till eller ett intresse för den andre. 

 

I- Att man har en öppenhet för att det finns något intressant i mötet med den 

andra människan. Man försöker leva sig in i det, den andra människan. Och 

det börjar alltid med att man måste ha en beredskap att lyssna in och 

reflektera över de känslor och de tankar det väcker hos en själv. Det handlar 

också om att reflektera över, vem är den andra människan och vad kan den 

tänkas bära på för tankar och känslor. 

 

A- Ja, det är att gå in och känna in hur en annan människa har det, gå in på 

samma frekvens med en vilja om att finnas. Ett slags aktivt förhållningssätt. 

 

B- Det är nog förmågan att kunna förstå en annan människa. Någon slags 

förståelse och kännande med en annan människa. 

 

Informant A ger ett exempel på hur hon praktiskt ställer frågor till sig själv 

om klienten för att försöka förstå klienten.  

 

A- Hon går där till jobbet, vad gör hon? Hur många vänner har hon? Hur 

känner hon sig? Det kan för mig bli empatiskt om jag känner att det är svårt 

att förstå.   

 

När empatin utmanas och lösningar till det 

 

Alla informanter beskriver på olika sätt hur empatin utmanas eller att det 

kan finnas motstånd mot att känna empati. Efteråt beskriver de olika 

lösningar på dessa situationer.  

 

 

Om svårigheter med att möta en väldigt sårbar människa 

I- Det är ju alltid utmanande när man ser att en människa är väldigt sårbar 

och har det väldigt svårt. Då blir på något sätt uppgiften för en lite större.  
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Motiverande samtal 

Här berättar informanten om ett samtal med en patient som först inte vill 

delta i dansterapin.  

B- Då får ju jag ha motiverande samtal. Det är klart då kan man ställas på 

prov och jag kan känna att, nej nu är jag så trött nu orkar jag inte. Men det 

är ju mer min trötthet, det påverkar inte min empati egentligen. 

 

 

Stress och förmåga till empati 

Här ger informant B ett exempel på hur stress tillfälligt påverkar hennes 

förmåga till empati.  

 

B- Om man är väldigt stressad på sjukhuset och har väldigt mycket patienter 

och så vill doktorn att jag klämmer in en individuell patient till i alltihopa. 

Då kan ju jag också bete mig som den här doktorn som ser väldigt 

oempatisk ut för att jag är stressad. Jag är ledsen det blev lite rörigt därute 

men nu sitter vi här. Och i den stunden kan jag ju börja lyssna mera aktivt. 

 

 

Sympati och medlidande 

Här beskriver informant I hur risken finns att empati kan vara på väg att bli 

mera ett uttryck för sympati och medlidande. 

 

I- För vissa klientgrupper som är väldigt svaga, kan det bli så att empatin 

utmanas därför att man tror att man ska vara deras ombud på något sätt. Att 

det mera tar sig uttryck att man känner medlidande eller sympati på ett annat 

sätt än vad empati handlar om. 

 

 

Klientens handlingskraft 

Ett exempel till om att inte ta över klientens handlingskraft.  

 

I- Empati handlar om att inte ta ifrån den andra människan dess 

handlingskraft. Att hela tiden se att varje människa har möjligheten till eget 

ansvar. Att man kan stå ut med att människor själva kan handla. 

 

 

När terapeuten tonar in fel stämning hos klienten/ klienterna 

Informanten B berättar när terapeuten inte tonar in rätt stämningsläge och 

lösningen på det. Hon använder uttrycket clasha från amerikanska som 

betyder att kollidera, att det skär sig eller inte stämmer.  

 

B- När terapeuten utgår från att stämningsläget är ett annat och inte tonar in 

kan det clasha. Men det kan man ju använda sig av och det är väll då ens 

empatiska förmåga kommer på sin spets när det clashar.  
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Klientens motstånd mot självempati 

Här beskriver informant A hur en klient kan ha motstånd mot att känna 

empati med sig själv och hur hon kan hjälpa klienten.  

 

A- Säg någon arbetskamrat till dig som har den här situationen med 

jättemycket jobb och så vill chefen att det ska presteras ännu mer. Säg ett 

namn på någon till exempel Sara. Vad skulle du säga om Sara hade det så 

här? Vad skulle du känna för henne? 

 

 

Att som terapeut vara förebild på olika sätt  

 

Förhållningssätt som smittar av sig  
Informant A beskriver en situation då hennes förhållningssätt smittar av sig 

på deltagarna.  

 

A- Det hade hänt mig någonting strax innan jag skulle träffa en grupp. Det 

händer ju inte så ofta sådana saker. Jag tänkte på det, att jag är i det här jag 

är. Och det blev en fantastisk bra gång med den här gruppen. Jag upplevde 

att när jag var empatisk med mig själv så hände det något med dem. Det 

smittade av sig på dem. 

 

 

Pedagogiska moment 

Informant B beskriver att det kan förekomma inslag av pedagogiska moment 

i terapin.  

 

B- Ibland kan det ju vara så att de får följa mig så att de kan spegla mina 

rörelser, för att skapa ett rörelsevokabulär. 

 

 

Förebild i förmåga till interaktion och kommunikation 

I- Uppgiften att bära den andra människans känsla ett tag och omvandla den, 

kanske från något destruktivt till något konstruktivt. Och på det sättet också 

vara lite förebild i kommunikationen och interaktionen. 

 

Varierade svar om empati  

 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på empati 

 

Två informanter har ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på empati 

I- Den erfarenheten, att man är någon när man blir speglad, av en annan, 

vårdare, mamma eller pappa. Där grundläggs ju empatin, inlevelsen i annan 

människas känslor och tankar. Att man inte bara är i centrum i världen själv, 

utan man är delaktig i världen och utvecklas i relation till andra människor. 
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Utvecklingspsykologiskt har det en stor betydelse, kunskapen om hur det 

lilla barnet utvecklar empati och om man blir bekräftad i det.  

 

I- I vuxna relationer så handlar det mycket om att kunna följa en människa 

på vägen, men också om att kunna lämna över. Att inte se sig själv som 

oumbärlig, utan kunna göra en bedömning. Nu kan personen gå själv, eller 

spela själv. Det handlar om utvecklingspsykologisk kunskap och 

teoriutveckling, Ulla Holms sätt att skriva om det. 

 

Anknytning 

B- ... stärka den anknytningen, som jag tänker behöver finnas i terapin, där 

empatin måste finnas med.  

 

Biologi 

B- Neurologisk nivå, spegelneuronerna, det som finns i båda människor som 

bekräftar varandra, på riktigt djup biologisk nivå. Det finns ju där för 

människosläktets överlevnad och där är empatin väldigt viktig. 

 

 

Empatiprocess som tar tid 

 

I- Man behöver ofta lite tid på sig för att den här känslan av empati eller 

empatiförmågan hos terapeuten kan växa fram. 

  

Empatiutveckling och beredskap hos klienten 

I- Man kan ju inte beställa empati av en människa utan det är ju något som 

växer fram och är baserad på ens egen omvärldsorientering. Och relaterande 

till andra människor, alltså en intersubjektiv fråga. Det handlar om en slags 

beredskap, ibland så har man inte den beredskapen. Om man är väldigt 

upptagen av att hålla ihop sig själv, då har man ibland svårigheter att känna 

empati också för andra människor. 

 

Teoretiska redskap  

 

Konstruktiv empati och god själkännedom 

I- Det handlar mycket om förhållningssätt och om de egna gränserna, om vi 

nu talar om terapeutens egna gränser. För det är en väldigt viktig del i den 

empatiska utvecklingen av konstruktiv empati, den egna självbilden och 

omhändertagandet av sig själv som människa. Att man har, någorlunda god 

självkännedom.  
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Empatibegrepp som inspiration för förståelse 

I- ... empatic countertransference, som hon talar om det var för mig 

intressant. Det har varit ett bra teoretiskt redskap för mig.  

Det är verktyg att kunna urskilja vad som är spegling och vad som är 

konfrontation. De begreppen tycker jag att jag första gången mötte på ett 

konstruktivt sätt i Mary Priestelys texter och även hennes sätt att vägleda 

och handleda.  

 

Etik – samma människovärde 

 

 

Empati kopplat till en grundläggande syn på samma människovärde  

 

I- Grundläggande är ju att vi har samma människovärde. Det finns i princip 

inte skillnader i möjligheterna till empati eller inlevelseförmåga och att 

kunna förstå en annan människa genom tankar och känslor. 

 

 

Förmåga till empati  

 

Här berättar B om de funderingar hon haft om hur det är att jobba med 

klienter som hon tycker mer eller mindre om och hur det kan påverka 

förmågan till empati.  

 

B- Jag hade en handledare en gång som sa till mig -Men det är ju inte bra att 

älska sina patienter för mycket. Jag menade att jag kan ju inte jobba med 

människor som jag inte tycker om, men då kommer ju empatin in. Ibland 

kan det vara bättre att jobba med människor som man inte känner att man 

tycker så väldigt mycket om för då kan man vara mer objektiv och 

närvarande.  

 

 

Informant B resonera kring hur det är att kunna känna igen något i sig själv 

som patienten erfarit eller att inte känna igen det.  

 

B- När man känner med patienten och kan identifiera sig eller när man 

känner att det är annorlunda från det man själv känner igen. Då skulle man 

kunna tänka att det är lättare med empati när man själv känner igen det, men 

jag tror inte att det är så, därför att empati känner man ju hela tiden oavsett 

om man själv kan identifiera sig med det eller inte. 

 

 

Förberedelse och närvaro 

 

En informant beskriver sin mentala förberedelse innan klienten/klienterna 

kommer in i rummet.  
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A- Ja, det gör jag alltid, jag landar i mig, gör någon meditation eller bara 

sitter. 

 

 

Informant A fortsätter med att beskriva närvaro som en grundläggande 

förutsättning både hos terapeuten och klienten.  

 

A- Grundläggande är ju ändå att den här personen också ska vara 

närvarande och det kan man göra på olika sätt i samtalet, men det kan också 

vara mycket i kroppen. Hur känns det i kroppen och hur tycker du avståndet 

mellan oss är? Man kanske gör någon övning. Det är någon slags början till 

att vara närvarande och sen känna empati. 

 

 

Informant B beskriver också närvaro och djupt lyssnande kopplat till 

möjligheten att känna empati. 

 

B- och jag kan tänka på det mötet med klienter också att det handlar om hur 

närvarande är jag i mötet? hur djupt lyssnande är jag? för där finns empatin. 

 

 

Positiv påverkan av terapiarbetet  
 

A- Att ha empati med en annan människa, blir ju också att ha empati med 

sig själv och bli nära det som är viktigt i livet, det mänskliga mötet. Att 

hjälpa en annan människa, det känner jag påverkar mig positivt. 

 

 

Samstämmiga svar – Den konstnärliga processen i mötet med 

klienten/klienterna  

 

Den inre världen gestaltas 

 

Alla beskriver på något sätt att i den konstnärliga processen kan den inre 

världen gestaltas.  

 

I- Alla konstnärliga processer är gestaltande av människors inre värld.  

A- Jag får ju kliva in i den här världen, mera tydligt som klienten upplever, 

sin inre värld. 

B- Det finns en metod som heter autentisk rörelse och rörelse-improvisation 

som jag använder väldigt mycket och då får rörelserna komma inifrån dem 

själva, så att det blir rörelseimprovisation. 

 

 

Informant I beskriver gestaltningen som metaforer.  
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I- Man kan skapa metaforer. Det är som om det vore, det ena och det andra. 

Det handlar ju om det i väldigt hög grad, att kunna använda sig av alla olika 

språk eller gestaltningsformer, uttrycksformer som vi människor har tillgång 

till.  

 

Konstnärlig upplevesle hos terapeuten som leder till ett konstnärligt 

uttryck 

 

En Informant beskriver hur hon får konstnärliga upplevelser av det 

terapeutiska mötet med klienten och som kan leda vidare till ett konstnärligt 

uttryck. 

 

I- Ibland har man en bild och tänker så här. Jag känner mig som en elefant 

som går fram, det är tungt. Men ibland kan man känna som om man flyger, 

det är väldigt lätta skeenden. Och då kan man omvandla det här inom sig 

själv till ett konstnärligt uttryck. 

 

 

Här beskriver B hur hon använde sig av motöveröring i terapin och kopplar 

ihop den med skapandeprocessen.  

 

B- Om det är någon som inte är så rörelsevan kan jag använda min 

motöverföring. Vad är det hon väcker i mig? Hur kan jag använda mig av 

det? Och utifrån det föreslå något som kanske inte alls var det jag hade tänkt 

att föreslå från början. För det väcks något i mig som jag inte hade kunnat 

tänka ut i förväg. Det är det där djupare lyssnandet, som för mig är kopplat 

till de skapande processerna. 

 

 

En informant beskriver här att terapeuten gör en konstnärlig respons på 

klientens målning.  

 

A- Det kan vara att någon målar en bild. Jag får en sån här respons(rörelse o 

röst) när jag ser din bild. Vad hände med dig när du ser mig göra så 

här(rörelsen). 

 

 

Varierade svar – Den konstnärliga processen i mötet med 

klienten/klienterna  

 

Förståelse och erfarenhet om de konstnärliga uttrycken 

 

Två informanter berör terapeutens erfarenhet och förståelse för de 

konstnärliga uttryckssätten som terapeuten använder.  
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I- Man bör ha en förståelse för de uttrycksformer som ingår i den här 

konstnärliga processen. Det kan vara musik, bild, rörelse eller alla de här 

olika gestaltningsformerna eller uttrycksformerna som vi talar om.  

 

 

Informant A beskriver förståelsen av metoden genom att berätta att 

terapeuten behöver vara varsam för att det kan vara en ganska kraftfull 

metod.  

 

A -Dels är det varsamhet med metoden för det kan vara en ganska kraftfull 

metod. Det är kanske inte moget för att prata om det direkt, så vila lite i en 

bild då. Det händer någonting, klienten målar och jag tittar och kommer på 

ytterligare saker.  

 

 

Traditionell samtalsterapi kontra konstnärlig terapi 

 

Här kom vi in på en fråga om det är någon skillnad mellan traditionell 

samtals-terapi och konstnärlig terapi kopplat till den konstnärliga 

processen.  

 

B- De konstnärliga processerna finns ju även fast man sitter i en traditionell 

terapi. Sättet att vara i mötet finns ju fast jag sitter ned med någon. Då 

uttrycker man ju inte utåt i kropp och rörelse, utan då kan det vara mera inre 

processer, tankar, känslor, bilder, rörelsemetaforer, ljudmetaforer och 

bildmetaforer. Men däri finns ju också den skapande processen. 

 

 

Svårighet med att få igång en konstnärlig process 

 

Här beskriver informant B att det kan vara svårt att få igång en konstnärlig 

process hos klienterna.  

 

B- Däremot så är det svårt att få igång en konstnärlig process utan då blir 

det ju mer väldigt konkret och basalt där det skapande inte finns med så 

mycket. 

  

 

Varierade svar – Koppling mellan den konstnärliga processen och 

empati  

 

Interaktion och samspel 

 

I- Musik är en viktig interaktionsform, kommunikationsform, 

upplevelseform. Då måste empatiförmågan, också finnas där, i det 
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musikaliska förhållningssättet som jag tänker har mycket med lyssnande att 

göra. 

 

Informant fortsätter med en fördjupning av resonemanget.  

 

I- Det tar sig också ordlösa uttryck, en ordlös känsla. Det kan man känna i 

samspel med andra människor. Man kan känna det i en dans, i rörelse och i 

väldigt hög grad i ett kammarmusikaliskt samspel. Där det blir en slags 

enhet eller samstämmighet. Man känner att man känner samma sak.  

 
 

Här fortsätter informant B med att koppla skapande-processen med empati.  

 

B- Inkännande och lyssnande, en slags intoning. Och där finns det ju en 

väldigt djup empati, en bekräftelse av varandra. Jag vill försöka förstå vad 

du går igenom. Jag kan aldrig helt förstå, men jag har en vilja och 

nyfikenhet så där finns empatin och skapande-processen. 

 

 

Det konstnärliga inre som redskap för inlevelse och förståelse  
 

I- Att kunna använda sig av sitt inre som redskap till förståelse och inlevelse 

i en annans människas värld. Man får tillgång till metaforer, inre bilder som 

hjälper en att förstå och skapa lite avstånd.  

 

Informant I fortsätter med att ett rikt inre liv kan utveckla ens empatiska 

förmåga. 

 

 

I- Har man tillgång till ett inre liv och ett rikt språk med bilder, färger, 

rörelsemönster, klanger, toner, musik kan det vara ett gott redskap som kan 

utveckla ens empatiska förmåga. 

 

 

Den konstnärliga empatin  

I- Erfarenhet av upplevelser med musik både genom eget aktivt 

musicerande, men också i samspel eller i lyssning. Ju rikare sådan 

erfarenhetsbank man har, desto rikare tänker jag, är den myllan för de 

empatiska möjligheterna och för att kultivera den konstnärliga empatin. På 

det sättet, anser jag att det finns något konstnärligt i den empatiska 

processen. 

 

Ytterligare en informant beskriver att hon tycker det blir lättare att känna 

empati till klienten i användandet av konstnärliga metoder.  

 



  33 

 

A- Eftersom det blir så mycket känsla i rummet med hjälp av de 

konstnärliga metoderna och den konstnärliga processen, så blir det lättare 

till empati för mig som terapeut, än när man bara skulle sitta och prata.  

 

 

Även informant I beskriver hur hon kan få en inre konstnärlig gestaltning av 

ett samtal med en klient.  

 

I- Ibland kan det vara så att även i ett samtal med en människa så kan jag få 

en känsla av vad är det här? Det här är som en Bach-sonat, eller det här är 

som humlans flykt eller vad som helst, en inre bild som egentligen är en 

musikalisk bild, en upplevelse som man bär med sig. Då kan det ibland 

hjälpa en till inlevelse och förståelse för, vad det är för process som pågår.  

 

 

Här beskriver informant A att hon använder sin empati för att lyssna in 

tempot hos klienten.  

 

A- I den konstnärliga processen med människor så handlar det väldigt 

mycket om empati för att inte pressa på med olika övningar, känna in 

tempot hos den andre. 

 

 

Klientens relation till det konstnärliga uttrycket 

 

I- Att det också handlar om att kunna leva sig in i den andra människans 

eller andra människors relation till det konstnärliga uttrycket.  

 

 

Att leka igång en empatisk process  

 

Ett tillägg som informant A skickade till mig per e-mail efter intervjun.  

 

A- Man leker igång en empatisk process, ett förhållningssätt hos klienten 

som gör det lättare att se meningen med och integrera drömmen på ett 

empatiskt sätt. När vi för snabbt har en smart tolkning på en dröm riskerar vi 

att de mer barnsliga, primitiva delarna inom oss inte ”kommer” med. 

Genom de konstnärliga språken kan även dessa delar få komma till tals. Och 

det” lilla barnet” kan vara frustrerat och behöva empati. ( från intervjun) 

kanske blir intresserad då av att vilja ta hand om den här lilla treåringen 

inuti. Empati med sig själv blir det ju då.  

 

 

Skapande – Empati 

 

En informant beskriver den konstnärliga processen genom det skapande 

ögonblicket och hon reflekterar över skapande människor och deras 

empatiförmåga.  
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B- I ögonblicket som finns i mötet så skapas det ju någonting och det blir ett 

väldigt stilla, djupt lyssnande, som kan ta sig olika vägar. 

B- … så här höll jag på att säga, om man är en skapande människa så har 

man tillgång till det där djupare som möjligen är kopplat till empati. Men så 

tänkte jag, nej så behöver det inte alls vara. Det finns ju människor som är 

skapande som inte alls är särskilt empatiska.  

 

 

Empatiskt möte i skapandeögonblicket 

 

Djupt lyssnande, empati kopplat till skapande processer, ett skapande i 

stunden.  

 

B- Det där djupare lyssnandet, att man lever sig in i en annan människa. Det 

är ju väldigt kopplat till skapande-processer för mig. Mötet blir ju också ett 

skapande i stunden precis som jag skapar, gör en danskoreografi, eller om 

jag målar något på pappret. Det är ju samma ögonblick i mötet med pappret, 

rörelsen eller musiken. 

 

 

Motöverföring som ett skapande arbete med hög närvaro 

 

Informant B pratar om olika motöverföringar som förekommer i 

terapiarbetet och kopplar det till den konstnärliga processen.  

 

B- Att plocka motöverföringen i sig själv och använda det i samtalet. Det är 

ju ett väldigt skapande arbete för då behöver man vara väldigt närvarande 

och lyssnande till sig själv och kanske fundera på. Hur ska jag formulera 

orden? Man måste våga pröva då.  

 

 

Att förlägga den empatiska processen i musiken 

 

I- En hel del av den empatiska processen kan förläggas i musiken. Det är en 

tillgång som vi har som musikterapeuter, därför vi rör oss i den ordlösa 

sfären. Alltså det som inte kanske är verbaliserat ännu eller som har den 

typen av känslomässig laddning.  

 

Tre anekdoter 

Avslutningsvis en anekdot från var och en av informanterna 

 

Empatiutveckling 

 

Här beskriver informant I en vändpunkt i terapin som hade att göra med 

empatiutveckling hos klienten.  
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I- Hon var väldigt utagerande under en viss period och det var väldigt 

mycket larm, starka ljud och aggressivitet i musiken och musicerandet under 

vårt spel. Så greps jag av den här känslan men det är ju så här hon har det, 

det är ju så här hon känner. Det är grunden för hennes beteende. Då blev jag 

så rörd av det, så kom det någon tår som rann på mina kinder. Och när vi 

hade spelat färdigt då går hon fram och ställer sig bredvid mig och tar min 

hand. För mig blev det en väldig stark bild av en delad känsla. Hon kunde 

gå utanför sig själv, visa att hon såg. Och kunde känna att den andra 

människan också hade ett känsloliv, det hade hon inte visat tidigare. Det var 

en vändpunkt i terapin, för sen hade hon mycket mera tillgång till det här 

intersubjektiva handlandet, ömsesidighet och turtagning. Sådant som hon 

hade jättesvårt för innan. Det har att göra med empati-utveckling, man är 

någon i världen, man är inte världen. 

 

 

Empati med sig själv och integrering 

 

Här berättar informant A en anekdot som beskriver klientens förmåga till 

empati med sig själv och en form av integrering.  

 

A- Han lekte i en sandlåda med massa figurer. Det blev berättelser, så skrev 

jag. Han var väldigt intensiv men han gjorde någonting som man kan säga 

var empati med sig själv. Ibland när han kom in då satte han sig och sa– 

I dag vill jag lyssna på mina sagor. Och då skulle jag läsa och då gjorde han 

ingenting på en hel gång. Efter varje saga sa han någon kommentar, till 

exempel- Den är bra, den är jätterolig eller den är väldigt bra. Jag tycker det 

är ett bra exempel för han vågade stanna upp och integrera. Det är ju empati 

verkligen, i den här rushiga världen vi lever i och blivit uppfostrade i.  

 

 

Vitalitet i skapandeprocessen 

 

Informant B beskriver den kraften och vitaliteten i skapandeprocessen som 

finns här i mötet med klienten.  

 

B- Hon tog mig till hjälp för att jobba fram det som blev hennes koreografi 

inför livet och döden. Just det här väldigt stilla och våga lyssna så där djupt. 

Det är som att så ett frö och så tar det sig någonstans. Det växer och så 

skapas det någonting med olika dynamik, så hittar det en form. I mötet och 

ögonblicket, i skapande så finns ju också vitaliteten och livskraften med. 

Ibland är det så otroligt fascinerande –Men jag har ju inte gjort någonting, 

det har hon gjort själv. Jag kanske sa någonting eller gav någon ingång men 

sen när skapandeprocesserna tar över så finns ju allting däri. Det tar sig 

liksom sin egen väg.  
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Resultat och analys 

Sammanfattning av informanternas svar i fem teman  

 

1. Etik – Det empatiska och terapeutiska syftet 

 

Informanterna beskriver ett aktivt förhållningssätt, ett intresse, nyfikenhet 

och en vilja hos terapeuten att förstå och hjälpa klienten. Det finns en 

grundläggande syn på ett lika människovärde.  

 

Terapeuten har en stor förståelse för den terapeutiska processen och fokus 

ligger på en medveten reflektion. Även om det finns svårigheter och 

empatin utmanas på olika sätt så påverkas inte det empatiska syftet. 

Ricoeur menar att definitionen av en etisk intention är strävan efter ett ”gott 

liv” med och för andra och meningen med ”det goda livet” blir abstrakt om 

det saknar en dialogisk struktur som inbegriper andra (Ricoeur, 1994). 

Terapin kan ses som en dialogisk struktur med en empatisk strävan hos 

terapeuten att hjälpa klienten. Filosofen Agosta menar också att empati i 

grunden är ett normativt begrepp som utgör fundamentet i vår etik och anger 

vårt sätt att närma oss och leva med andra människor (Sv. D 2010-09-23).  

Flera forskare använder orden ”mogen empati”, ”produktiv empati” för att 

beskriva empati i ett altruistiskt syfte, begreppet får då en interaktionell 

betydelse (Holm, 2001).   

2. Terapeutens som förebild  

Informant A visar och använder ett lekfullt förhållningssätt till de 

konstnärliga uttrycken och får med sig klienten i den lekfullheten som leder 

till att klienten får kontakt med barnsliga och mer primitiva delar av sig 

själv. Informant I berättar att terapeuten kan bli en slags förebild i förmåga 

till kommunikation och interaktion.  

 

Informanterna berättar om att de använder sig av både sin teoretiska 

kunskap och sin erfarenhetsbank. Informanterna berättar att de lyssnar på 

klienten och tonar in var klienten befinner sig känslomässigt och att detta 

empatiska förhållningssätt ger bekräftelse och kan smitta av sig på klienten. 

En informant använder också uttrycket ett djupt lyssnande.   

Informanterna tar upp teoretisk kunskap från både utvecklingspsykologi och 

neurobiologi då empati är kopplat till hur vi är skapade som människor och 

hur vi utvecklas.  

Informanterna beskriver överföringsfenomen som ingår i den terapeutiska 

processen som de reflekterar över och använder sig av för att hjälpa 

klienten. Häri ligger en förståelse av vad som sker när man ger sig in i den 

terapeutiska processen.  
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Utöver den praktisk och teoretisk erfarenhet uttrycks kunskapen om en 

ordlös upplevelse-erfarenhet som på ett tydligt vis används just i den 

konstnärliga terapin.  

Även vikten av självkännedom poängteras av informanterna och två av 

informanterna talar om vikten av att vara närvarande. Den ena informanten 

gör meditation eller sitter stilla en stund innan klienten kommer. Och hjälper 

klienten att nå närvaro genom till exempel en kroppslig övning. Båda menar 

att närvaro är en förutsättning för empati.  

3. Konstnärligt skapande en symbolisk och rumslig aspekt 

Alla informanterna beskriver på något sätt att i den konstnärliga processen 

kan klientens inre världar gestaltas. Denna gestaltning är också ett sätt att få 

kunskap om klienten, en kunskap som ofta är omedveten för klienten själv. 

En informationsbärande konstnärlig gestaltning av klientens inre värld. 

”Konstnärliga uttryck kan ses som yttre integrerande ”upplevelserum” för 

inre processer”(Gerge, 2010, s.49). En informant beskriver de empatiska 

möjligheterna i den konstnärliga processen och kallar det den konstnärliga 

empatin. Bland annat beskriver hon det med orden ” Det kan handla om inre 

bilder som hjälper en att förstå och som kan skapa lite avstånd”. Det skapas 

alltså någon form av utrymme och rörelse.  

 

Holm (2001) beskriver en process som hon kallar för en kontrollerad 

jagregression då vi släpper taget om vårt vanliga kontrollerade, logiska 

tänkande för att få tillgång till vår kreativitet. Denna kreativitet innefattar en 

tillgång till för- och omedvetna affekter, associationer och perceptioner som 

kan utlösas av den andres känslotillstånd och därför ge information om 

detta. 

 

Konstnärligt skapande beskrivs av informanterna bland annat som en 

utforskande lek eller en erfarenhetsbank att ösa ur. En som-om kunskap där 

något skeende kan omvandlas till ett konstnärligt uttryck. En informant 

fortsätter med att beskriva att den empatiska processen också kan förläggas 

till det konstnärliga uttrycket som är en ordlös sfär. Klienten kan få kontakt 

med det som ännu inte är verbaliserat eller som har en stark känslomässig 

laddning. En annan informant menar att, här finns också möjlighet att få 

kontakt med sin vitalitet och livskraft.  

 

Informanterna tar också upp att de som arbetar med något konstnärligt 

uttryck i terapin också behöver ha god kunskap om det uttrycket och hur de 

konstnärliga uttrycken påverkar oss som människor genom våra sinnen, vad 

det kan väcka i oss.  

Enligt Holm (2001) är stora delar av den empatiska processen för- eller 

omedveten medan den empatiska förståelsen är medveten. Det som är 

omedvetet/ förmedvetet hos klienten kan alltså med hjälp av de konstnärliga 

uttrycken bli tydliga och därmed finns en möjlighet att också kunna få en 

större förståelse för de omedvetna processerna och/eller minnena. ”De 
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konstnärliga uttrycksformerna kommer att göra traumat och dess påverkan 

på patienten tydligare även för terapeuten”(Gerge, 2010, s. 94-95). 

 

Paulander tar fasta på en meningsbildande process som sker i terapin där 

tillgången till symboler, metaforer är ett hjälpmedel för detta. Den 

meningsbildande processen skulle kunna höra ihop med den ökande 

förståelsen (Paulander, 2011). 

 

 

4. Intersubjektivitet 

Ett samlingsbegrepp för den implicita dimensionen av intersubjektivitet är 

communicative musicality (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013, s.55) och 

innebär en medfödd förmåga att musikaliskt samspela utan ord, med röst 

och gester i en dynamisk form vilket visar det nära sambanden med de 

interaktionsformer som finns i konstnärliga terapiformer.  

 

Informant I beskriver med dessa ord det som har med intersubjektivitet att 

göra. ”musik är en viktig interaktionsform, kommunikationsform, 

upplevelseform. Då måste empatiförmågan, också finnas där, i det 

musikaliska förhållningssättet som jag tänker har mycket med lyssnande att 

göra.”  

 

Mårtensson och Wrangsjö (2013) använder orden kvalitet och karaktär om 

det intersubjektiva fältet som finns mellan två subjekt, ord som kan beskriva 

konstnärliga uttryck. 

 

Informant I fortsätter med orden ”Det tar sig också ordlösa uttryck, en 

ordlös känsla. Det kan man känna i samspel med andra människor. Man kan 

känna det i en dans, i rörelse och i väldigt hög grad i ett kammarmusikaliskt 

samspel, där det blir en slags enhet eller samstämmighet. Man känner att 

man känner samma sak. Jag vet att du känner, det resonemanget, rent 

psykologiskt.” 

Den samstämmighet som informanten talar om uttrycks här i boken 

Intersubjektivitet. Affektintoning är till övervägande del implicit och dess 

syfte är samhörighet utan avsikt att förmedla något eller påverka den andre 

(Mårtensson & Wrangsjö, 2013). 

 

Informant B använder begreppet ”det skapande ögonblicket” i det 

terapeutiska mötet och använder det på en mer grundläggande nivå som inte 

direkt behöver vara kopplat till något som vi kallar konstnärligt även om 

hon ser likheter med det konstnärliga skapandet. Kanske har uttrycket ”det 

skapande ögonblicket” som hon använder det likheter med det 

intersubjektiva mötet. Hon använder också orden ”att vara i nuet” och att 

båda påverkas i detta möte. Båda verkar vara koncentrerade och kan då 

uppmärksamma det de gör tillsammans och låta sig påverkas.  
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Hon berättar att empatin och skapandeprocessen hör ihop. Där finns 

inkännande, lyssnande, en slags intoning som hon beskriver som en väldigt 

djup empati som är en bekräftelse av varandra.  

 
Affektintoning mellan två subjekt kan också i en mening skapa dessa två 

subjekt. De båda subjektens respektive självupplevelser växer fram och befästs i 

den gemensamma upplevelsen av att tona in och bli intonad. 

(Mårtensson & Wrangsjö, 2013, s. 64). 

 

Alla informanter beskriver med lite olika ord hur de lyssnar, tonar in 

klienten för att förstå klientens känsloläge.  

Innehållet i det intersubjektiva fältet mellan terapeut och klient kan delvis 

bli synliggjort på ett tydligt sätt med hjälp av de konstnärliga redskapen som 

därmed kan bidra till en större förståelse. En förståelse som kan leda till en 

ökad empati både hos terapeuten och klienten.  

På ett praktiskt sätt beskriver Informant I följande:                                                 

I- ” … mera tillgång till det här intersubjektiva handlandet, ömsesidighet 

och turtagning och sånt som hon hade jättesvårt för innan. Det har att göra 

med empati-utveckling. Man är någon i världen, man är inte världen” 

Det som ger ett intersubjektivt fält kan komma från samspel i det yttre men 

även utgöras av inre gestalter, gestaltningar av delaspekter i oss eller tydligt 

internaliserade personer ur våra liv. Samspelet kan grunda sig på en känsla 

av samhörighet eller byggt på en upplevelse av olikhet och differentiering 

(Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). I terapin kan klientens inre gestalter 

och delaspekter bli tydliga med de konstnärliga redskapen.  

 

Vi har en medfödd förmåga till intermodal/korsmodal perception vilket är 

en grundförutsättning för förmågan till intersubjektivitet. Kapaciteten för att 

registrera och i dialog ge ett kommunikativt svar vilar i denna förmåga. Det 

som registreras i ett sinne kan översättas till ett annat (Mårtensson & 

Wrangsjö, 2013). 

 

Här finns en likhet med det konstnärliga skapandet i terapin som beskrivs 

under punkt tre där informant I använder uttrycket ”som-om-kunskap” där 

något skeende i terapin kan omvandlas till ett konstnärligt uttryck. Hon 

berättar också att hon får upp inre bilder av det som sker i den terapeutiska 

processen som hjälper henne att förstå och skapa lite avstånd.  

 

Här beskriver filosofen Merleau-Ponty något som liknar betydelsen av 

intersubjektivitet men med andra ord. Vi lever i en livsvärld som varken är 

objektiv eller subjektiv utan att det sker en mångtydig samverkan mellan 

vårt jag och vår omvärld (Merleau-Ponty, 2006). 

5. Terapeutisk förändringsprocess    

Det som kanske är det första vi tänker på i terapi när det gäller förändring är 

den förändringsprocess som klienten går igenom för att utvecklas och få en 

större förståelse av sig själv. Paulander (2011) beskriver vad som behövs för 
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att göra denna förändring. För att kunna förändras och anamma en ny 

sanning om sin identitet och sina förhållningssätt krävs någon form av 

misstanke som kan demaskera och reducera illusioner. För att en 

kommunikation ska kunna fortsätta i denna process behövs också ett 

lyssnande. I en dialektik mellan lyssnande förståelse och en misstänkt 

förklaring kan den nya och bättre förståelsen erhållas. Detta resonemang 

uppfattar jag som en mer medveten förändringsprocess. Informant A 

beskriver en förändringsprocess som startar med klientens omedvetna 

psykiska material från dennes dröm. Utifrån denna dröm igångsätter 

terapeuten en lek med klienten. I denna lek får klientens primitiva och 

barnsliga delar komma till uttryck. Det inre barnet kan vara frustrerat och 

behöva empati. I och med denna process, att medvetandegöra omedvetna 

skikt i psyket, kan en empati väckas hos klienten för det inre barnet. Och en 

ny insikt om den egna identiteten.  

 

En annan förändringsprocess som sker hos terapeuterna i mötet med 

klienterna beskrivs nedan genom två exempel.  Terapeuterna ändrar sin 

tänkta intervention eller förstår något mer av klienten som påverkar 

terapeutens arbete med klienten.  Först beskriver Informant B detta med 

orden: ”Om det är någon som inte är så rörelsevan, så kan jag använda mig 

av motöverföring som väcks i mig och utifrån det föreslå något som kanske 

inte alls var det jag hade tänkt föreslå från början. För det väcks något i mig 

som jag inte hade kunnat tänka ut i förväg, och det är det där djupare 

lyssnandet, som för mig är kopplat till de skapande processerna.” 

 

Informant I beskriver hur hon vägleds av känslor, tankar och musiken 

”… att ledas av de känslor man får och tankar omkring det. Och det kan 

också vägleda en till en intervention som man kanske inte inledningsvis 

förstod eller hade kontakt med. Nu är det gränssättning som kan hjälpa den 

här personen och inte ett, ska vi säga gränslöst flöde. Det kan man höra i 

musiken om man lyssnar på sitt eget sätt att både musicera och sitt eget sätt 

att leva sig in i den musik som man använder.” 

 

Här beskriver Informant I att hon hjälper klienten med att omvandla och 

förändra en känsla genom en interaktion med orden ”… att bära den andra 

människans känsla ett tag och omvandla den, kanske från något destruktivt 

till något konstruktivt…”  

 

 

Förändringsprocessen kan liknas vid den terapeutiska processen som pågår 

under längre tid. Informant B tar upp vikten av anknytning för att det ska bli 

en bra terapeutisk process och som också är något som kan ta tid att 

etablera. Empati är något som ofta tar tid att utveckla menar informant I 

både hos terapeuten för klienten och klientens egen empatiutveckling. Hon 

ger exempel på en möjlig klient som är upptagen av att ”hålla ihop sig 

själv”och har svårigheter med att leva sig in i andra människor. Hon kopplar 

vetskapen om förändringsmöjligheten till utvecklingspsykologi om hur det 
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lilla barnet utvecklar empati i en intersubjektiv relation till 

omvårdspersoner.  

 

Communicative musicality beskrivs även som en matris för 

informationsbearbetning och affektreglering och en grund för att utveckla 

intentionalitet och affektivitet (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). 

Dessa processer liknar de som förekommer i terapi. 

 

Ett annat perspektiv på förändringsprocessen är den som hör ihop med 

skapandeprocesserna informant I beskriver det med orden                   

”Man kan skapa metaforer. Det är som om det vore, det ena och det andra, 

Det handlar ju om det i väldigt hög grad att kunna använda sig av alla olika 

språk eller gestaltningsformer, uttrycksformer som vi människor har tillgång 

till”. Informant I beskriver hur hon får konstnärliga upplevelser av det 

terapeutiska mötet med klienten och som kan leda vidare till ett konstnärligt 

uttryck. Informant B beskriver en skapade-process som sätts igång hos 

klienten och sen fortsätter av sig själv. ”Jag tänker att i mötet och 

ögonblicket och i skapande så finns ju också vitaliteten och livskraften med. 

Jag kanske sa någonting eller gav någon ingång men sen när skapande-

processerna tar över så finns ju allting däri. Det tar sig liksom sin egen väg.” 

 

Diskussion  

Analysmaterialet som finns i denna uppsats innehåller intervjumaterial där 

terapeuterna svara på frågor om empati och konstnärliga terapier utifrån sina 

erfarenheter som terapeuter. Det är tre personer så resultatet kan inte ses 

som signifikant för konstnärliga terapeuter i allmänhet. Studien kan ses som 

en diskussion i ämnet och vissa likheter och teman har blivit synliga hos de 

olika terapeuterna. Med tanke på det lilla materialet jag funnit i tidigare 

forskning kan vi kalla det för att sätta ämnet i fokus för diskussion.  

Först kommer ett stycke med reflektioner över de fem temana. Sen 

empatibegreppet i litteraturen. Därefter följer reflektion över terapeuternas 

ordval. Sen om framtida forskning och ett stycke om intersubjektivitet. 

Därefter syfte och frågeställningar och slutligen en sammanfattning med 

egna reflektioner.  

Fem teman 

1. Etik – Det empatiska syftet  

Här hade alla terapeuterna gemensamma svar även om de uttryckte sig med 

lite olika ord. Det visade sig att det empatiska syftet var något som fanns hos 

terapeuterna hela tiden även om det kunde finnas svårigheter. Det etiska 

hade med det terapeutiska åtagandet att göra. Att känna empati för klienten 

var något som kunde ta tid att växa fram.  



  42 

 

2. Terapeuten som förebild  

Alla informanter beskriver hur de är förebilder för klienten/klienterna på 

olika sätt. I förmåga till kommunikation och interaktion och som pedagogisk 

förebild.  

3. Konstnärligt skapande en symbolisk och rumslig aspekt  

Här beskriver alla informanterna att genom de konstnärliga uttrycken kan 

klientens inre värld gestaltas. Dennes inre värld blir då tydlig där både 

terapeut och klient kan få större förståelse för klienten och en empati för 

klienten kan växa fram hos både terapeut och klient. Det konstnärliga 

uttrycket ger en möjlighet till lite avstånd som behövs för att möjliggöra en 

reflektering och medvetenhet. Med en möjlighet till avstånd kan vi förstå att 

en rumslig aspekt bildas som kan ge plats för en medveten reflektion. Det 

konstnärliga uttrycket kan tolkas som en symbolisk reflektion av vårt inre.  

4. Intersubjektivitet 

Här fördjupas resonemanget om den konstnärliga kommunikationsformen i 

terapierna där terapeuten kan fungera som förebild. Men terapeuten kan 

också tona in var klienten är och bekräfta klienten på ett djupt sätt i den 

konstnärliga responsen vilket har mycket med empati att göra.  

5. Terapeutisk förändringsprocess 

Här beskrevs både förändring hos klienten och terapeuten.  Denna lyhördhet 

är något som är unik i en terapeutisk situation och är en viktig 

förändringsprocesskunskap som blir en levande ”här och nu”-process med 

en väldigt hög närvaro och koncentration. Men det som tas upp här kan 

också likna det skapande ögonblicket som aldrig kan vara statiskt utan är ett 

pågående föränderligt tillstånd. Improvisation är också ett annat sätt att 

uttrycka det på. I terapi så kan det höra ihop med kunskapen om den 

terapeutiska processen som i sig är en form av förändring. Man kan undra 

om det överhuvudtaget existerar något statiskt läge men vi kan ha motstånd 

och försvar mot att något ska förändras. Om vi skulle beskriva en motsats 

för att på så sätt klargöra vad som menas kan vi föreställa oss att vi bara har 

en metod eller ett snävt förhållningssätt i vårt möte med andra människor. 

Där vi kategoriserar dem på förväg för att de ska passa vår metod. Ett 

ickeflexibelt förhållningssätt. Nu är kanske inte ett fastlåsande vid att 

föränderlighet i sig är något eftersträvandsvärt då klienten i fråga kan 

behöva vila eller stanna upp och integrera. Då kanske vi bör tala om en 

kunskap om periodisitet. Eller en signifikant kunskap om var klienten just 

nu befinner sig och behöver.  

Empatibegreppet i litteraturen 

Empatibegreppet i de konstnärliga terapiformerna, beskrivet i litteraturen 

används mest på ett praktiskt sätt som ett förstärkningsord som tydliggör det 

medvetna empatiska syftet med en interaktion med en klient.  
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Danterapeut Krister Nyström beskriver den kroppsliga medkänslan, den 

kinestetiska empatin i betydelsen ”en fysisk identifiering med de rörelser 

man ser någon utföra” (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999, s. 260) Det 

som Nyström beskriver är kopplat till spegelneuronsystemet som har stor 

betydelse för utveckling av imitation, intersubjektivitet, mentalisering och 

förmågan till empati (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

Han fortsätter med att jämföra något som sker i en dansterapi med något 

som man kan uppleva när man ser en dansföreställning eller ett 

sportevenemang. Nyström använder samma begrepp fast syftet är helt olika 

i de olika sammanhangen. Det blir tydligare om vi ser detta beskrivna 

fenomen som en förutsättning för empati men att det inte självklart är 

empati för att det beror på vilket sammanhang och syfte vi har.  

Reflektioner om de olika terapeuternas ordval 

Det var intressant att de tre terapeuterna uttryckte sig på lite olika sätt som 

antagligen har att göra med vilka uttryck som finns i de olika 

terapiinriktningarna. Självklart kan terapeuterna inspirerats av något annat 

också till exempel någon bok de läst. Till exempel pratade uttryckande 

konstterapeuten om lek, skapande och barnsliga, primitiva delar inom oss. 

Och hon använde uttrycket estetisk respons. Dansterapeuten använde det 

amerikanska uttrycket clasha som är vanligt i dansterapi. Och hon använde 

uttrycken, autentisk rörelse, skapande ögonblicket, djupt lyssnande och 

vitalitet. Musikterapeuten talade om klientens handlingskraft och använde 

orden intersubjektivitet, gestaltande, turtagning och metaforer. Den ordlösa 

sfären var också ett uttryck hon använde. 

 

Framtida forskning 

Skillnader i ordval inom de olika traditionerna skulle kunna vara underlag 

för vidare forskning. 

Trots terapeuternas olika inriktningar så hade de en hel del gemensamma 

svar. En informant hade ett gemensamt uttryck för de konstnärliga 

terapiformerna, den konstnärliga empatin, som hon också beskrev 

innebörden med. Det skulle vara intressant att se vidare studier om det. En 

fallstudie från 2010 som jag tagit med i uppsatsen beskriver empati ur ett 

konstnärligt perspektiv. I studien beskrivs det att terapeuten genom 

lyhördhet och intoning utvecklar en unik estetisk form för empatisk 

resonans. Den hjälper klienten att känna sig bekräftad på ett djupt plan och 

som gör att klienten kan utveckla empati för sig själv och för andra. Här 

finns möjlighet för en fördjupad forskning i att beskriva sambanden mellan 

att utveckla empati mot sig själv och empati mot andra. Hur konstnärliga 

terapier skulle kunna vara verksamma i det. 

 

Skillnaden mellan fantasi och inre symboliska bilder skulle vara intressant 

att utforska. Och en mer noggrann studie av hur det är möjligt att beskriva 
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den konstnärliga terapiprocessen med koppling till forskning inom 

intersubjektivitet.  

 

Det Dr Stern skriver om vitalitetsformer skulle vara givande att koppla till 

konstnärlig terapi. Informant B var lite inne på den tanken när hon talade 

om det vitala i den skapande processen i dansterapi. Hon använde uttrycket 

det skapande ögonblicket som hon kopplade till den skapande processen och 

som är något Stern också har skrivit om.   

 

Pedersen (2010) använder ett nytt uttryck ”den hermeneutiska 

medvetenheten”. Kan det vara ett adekvat uttryck i de konstnärliga 

terapierna? Den hermeneutiska vetenskapsteorin bygger på en medvetenhet 

om de fyra huvudmomenten, förförståelse, förståelse, förklaring och 

tolkning. Och att det sker en kontinuerlig växling mellan del och helhet som 

en utveckling av en fördjupad förståelse. Är terapeuten som en 

hermeneutisk forskare som använder sig själv som erfarenhetsbank av 

interaktionella samspelsreferenser, med konstnärliga uttrycksformer i ett 

empatiskt syfte? 

Intersubjektivitet 

Den teoretiska kunskapen om intersubjektivitet ser jag som mycket givande 

för att beskriva de processer, den ordlösa sfären, det implicita som används 

mycket i de konstnärliga terapiformerna som också beskrivs med begreppet 

communicative musicality (Mårtensson & Wrangsjö, 2013, s. 55). 

 

Mårtenson Blom och Wrangsjö beskriver det med dessa ord: 

 
Eftersom psykoterapi i grunden handlar om att odla de grundläggande 

förutsättningarna för ”människoblivande” – att bistå när människor tappat sin 

inneboende förmåga till utveckling har kunskapen om psykoterapeutisk process 

och förändring mycket att hämta av det synliggjorda implicita kunskapsfältet. 

(Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013, s. 33). 

 

Syfte och frågeställningar  

Nu återkommer jag till syfte och frågeställningarna.  

Syfte: Att undersöka empatins betydelse i konstnärliga terapier. 

Frågeställningar: 

 

Vad finns det för praktiska och teoretiska hjälpmedel i terapin? 
 

Det visade sig att det empatiska syftet var något som fanns hos terapeuterna 

hela tiden även om det kunde finnas svårigheter. Själva det terapeutiska 

åtagandet som gäller för en terapi innefattar ett etiskt och empatiskt 
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förhållningssätt och är därmed på sätt och vis också en självklarhet. Men 

just att känna empati för klienten var något som kunde ta tid att växa fram 

och som kan beskrivas som en process. Empati innefattar både kognitivt och 

känslomässigt engagemang i samspel, därför kan vi påstå att den finns med 

hela tiden i terapin.  

Informanterna berättar att de på ett praktiskt sätt använder sig av sig själv 

och sina resurser för att stödja klienterna. Ett aktivt förfållningssätt, en vilja, 

en öppenhet att förstå klienten. Terapeuten är också en förebild och 

pedagogiska moment förekommer. Samtidigt uttrycks det av informant I att 

det är viktigt att inte ta över klientens egen handlingskraft. Klientens 

handlingskraft kan också ses som en resurs och tillgång på ett praktiskt sätt. 

Närvaro beskrivs som en faktor som är en förutsättning för empati av både 

informant A och informant B. Och att terapeuten kan hjälpa klienten att nå 

en närvaro.  

De böcker jag läste om de tre olika konstnärliga terapiformerna beskrev 

empatibegreppet främst på ett praktiskt sätt. De olika benämningarna jag 

funnit är empatisk improvisation, empatisk teknik, sounds of empathy, 

kinestetisk empati, djup empati, empatisk resonans, empatisk reflektion, 

empatiska improviserade rörelser, empatisk inställning, empatisk 

observations-skicklighet, empatisk respons, den estetiska empatin. 

Informanterna har genom sin utbildning tagit del av forskning i utvecklings-

psykologi. De har en kunskap om psykologiska processer som kan vara 

både teoretiska och erfarenhetsbaserade. Etik och människovärde kan ses 

både som ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, en grundval för det 

terapeutiska åtagandet och som har med det empatiska syftet med terapin att 

göra.  

En som använder ett teoretiskt perspektiv kopplat till empatibegreppet är 

musikterapeuten Mary Priestely. Hon beskriver två sorter överföringar, 

empatisk motöverföring och kompletterande motöverföring och den 

empatiska identifikationen. 

 

Vad har de konstnärliga verktygen för betydelse för empatin i terapin? 

Även i den konstnärliga ordlösa sfären kan empatin förläggas uttryckte en 

informant. Terapeuterna använder de konstnärliga redskapen i en 

kommunikativ form och är uppmärksam på hur både de själva och klienten 

reagerar i denna intersubjektiva väv som skapas i det nuvarande ögonblicket 

i terapin. Den förståelse som empatin bygger på kan finnas även här, 

eftersom det är en informationsbärande väv som blir tydlig genom de 

konstnärliga uttrycken. Empati är en både medveten, förmedveten och 

omedveten process och genom de konstnärliga uttrycken kan klientens inre 

värld bli tydlig och synlig. Det kan bidra till att förståelse och reflektion 

underlättas som är en del av empatiprocessen.  

Informant I menar också att ett inre liv rikt på olika konstnärliga språk kan 

utveckla ens empatiska förmåga då man kan använda sig av sitt inre för att 

förstå och skapa lite avstånd. Att skapa avstånd skulle kunna tolkas att hon 
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då kan reflektera över klienten. Enligt Holm (2001) så är det bra att använda 

sig av sina egna känslor för att läsa av en klient en kort stund för att se om 

det var äkta ilska men att sen inte fastna där själv för då minskar vår 

förmåga att hjälpa klienten. 

Sammanfattning och egen reflektion 

Utifrån dessa teman ges en sammanfattning och reflektion. 1. Det empatiska 

syftet. 2. Terapeuten som förebild. 3. Konstnärligt skapande. 4. Inter- 

subjektivitet. 5. Förändringsprocess. 

Etiska riktlinjer ingår i all terapi och det finns ett självklart empatiskt syfte. 

Alla informanter beskriver hur de har ett aktivt förhållningssätt och vilja att 

förstå klienten.  

Forskare som Ricouer (1994) och Agosta (2010) beskriver på olika sätt hur 

vi lever i en dialogisk struktur och är beroende av varandra. Orden mogen 

empati, produktiv empati används för att beskriva en empati för någon 

annan och belyser då den interaktionella betydelsen av empati. Ur ett 

utvecklings-psykologiskt perspektiv så är det just i den dialogiska samvaron 

med omsorgspersonerna som barnet utvecklas och det är här som eventuella 

brister i omsorgen planteras i barnets psyke och upplevelsevärld.  

Men normalt sett har vi en förmåga till förändring och utveckling under 

gynnsamma förhållanden som just kan vara fallet i en terapi. Alla 

informanter beskriver på lite olika sätt hur de kan vara förebilder för 

klienten i sitt förhållningsätt och närvaro som kan vara både verbalt och i en 

konstnärlig interaktion. Det utvecklingspsykologiska perspektivet på 

intersubjektivitet beskriver flödet i det fält som finns mellan två subjekt där 

flödet är bärare av kvaliteten och karaktären i relationen. Detta 

samspelsflöde beskrivs också av forskarna med orden communicative 

musicality som till sin dynamiska form och struktur liknar den musiska och 

dansanta kommunikationen terapeuterna använder med sina konstnärliga 

redskap med klienten.  

Ett svar från terapeuten till klienten kan vara det som terapeuten fångar upp 

av klientens stämningsläge och uttrycks med ett ordlöst musiskt språk.  

Alla informanterna beskriver att genom de konstnärliga uttrycken kan 

klientens inre värld gestaltas. Dennes inre värld blir då tydlig där både 

terapeut och klient kan få större förståelse för klienten och en empati för 

klienten kan växa fram hos både terapeut och klient. Det konstnärliga 

uttrycket ger en möjlighet till lite avstånd som behövs för att möjliggöra en 

reflektering och medvetenhet. 

Terapeuterna beskriver hur de på olika sätt får till sig stämningsläget i den 

terapeutiska processen genom inre bilder och/eller känslor som uppkommer 

i mötet med de konstnärliga uttrycken. De har en stor erfarenhetsbank som 

aktiveras och de kan överföra detta till konstnärliga uttryck som påverkar 

klienten. Även i ett samtal nämner två informanter att de har denna förmåga 

med till exempel inre bilder. För klienten som kanske inte har denna 
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erfarenhet eller förmåga kan det vara en hjälp att använda de konstnärliga 

redskapen för att tydliggöra känslostämningar för ökad förståelse. I den 

terapeutiska processen så beskriver informanterna att de har planerat en 

interaktion eller tror att terapisessionen kommer utspela sig på ett visst sätt.  

Det händer då att det är något annat stämningsläge som klienten är upptagen 

med just då eller något annat ämne som är aktuellt för klienten. 

Informanterna är då lyhörda på denna förändring. En informant menar att 

terapeuter kan missa att uppfatta det stämningsläge som klienten befinner 

sig i men att då kan man använda sig av det som skett på ett meningsfullt 

sätt. Denna lyhördhet är något som är unik i en terapeutisk situation och är 

en viktig förändringsprocess-kunskap som blir en levande ”här och nu”-

process med en väldigt hög närvaro och koncentration.  

Under skrivprocessen har empatibegreppet blivit mer tydligt för mig än det 

var från början. Det visade sig vara ett mer vidgat begrepp än vad jag 

tidigare uppfattat det som. När jag läste vad filosoferna Ricoeur och 

Merleau-Ponty skrivit kände jag igen idéer från mina buddhistiska studier 

att inget eller ingen är helt frånskild eller isolerad från sin omgivning. Och 

den förändringskapacitet vi som människor kan ha tillgång till. Det var 

mycket givande att ta del av den kunskap och tankar om empati som 

terapeuterna hade. Att det kan finns något som en konstnärlig empati var 

berikande. All kunskap om de relativt nya begreppen som ingår i 

intersubjektivitet har jag lärt mig mycket om, det som är en förutsättning för 

empatin. Jag har fått en starkare upplevelse av det starka eller djupa syftet 

som ingår i begreppet empati. Kanske för att det här är fråga om 

terapeutiska processer som går på djupet. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 
1. Vad betyder empati för dig? 

 

2. Empatin i den konstnärliga processen eller det konstnärliga i den 

empatiska processen? 

 

3. Om jag säger empati och konstnärliga processer, vad tänker du på då? 

 

4. Olika klientgrupper, generellt? 

 

5. Hur påverkas du av det empatiska arbetet med klienterna? 

 

6. Vilka teorier använder du? 

 

7. Någon speciell anekdot du vill dela med dig av? 
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Bilaga 2 

 

Stockholm  8/9- 2014 

 

Samtycke 

 

Angående ditt deltagande som informant vid intervjun om empati och 

konstnärliga processer i terapi. Denna uppsats skrivs som en del av 

utbildningen till musikterapeut vid KMH. Material från denna intervjustudie 

kommer endast att användas för forskningsändamål, och presenteras vid 

KMH vid ett seminarium där min uppsats kommer att ventileras. För att 

genomföra detta arbete behöver jag ditt skriftliga samtycke till att delta i 

denna forskning.  

 

Jag vill också passa på att tacka så mycket för att du har ställt upp på att bli 

intervjuad! 

 

Ort   datum 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Signatur 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

Med vänlig hälsning Katrin Forsmo  



 

  

 


