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Sammanfattning 

Denna studie utgår från begreppet Emotionell Intelligens (EI) sedd som en förmåga, 

bestående av fyra domäner, vilka är att; (1) uppfatta (2) bedöma (3) förstå och (4) hantera 

emotioner väl. Genom åtta semistrukturerade intervjuer med psykologer, kuratorer, KBT-

terapeuter och psykoterapeuter gjordes studien med frågor som utgick från EI:s fyra domäner 

och där deltagarnas svar och berättelser om sin professionella praktik låg till grund. Praktiken 

studerades på så viss närmare med EI i fokus och analyserades och tolkades sedan. Syftet med 

studien var att få deltagarna att beskriva och sätta ord på praktiska erfarenheter som uppstår i  

samtalssituationer med klienter som korresponderar med de fyra domänerna som definierar 

begreppet EI enligt Mayer et al. (2008) samt få reda på om deras sätt att ”göra” EI tränas och 

utvecklas efter flera års yrkesverksamhet. Resultatet visar hur deltagarna använder alla fyra 

domänerna av EI både intra- och interpersonellt i samtal med klienten. Resultatet visar även 

att de professionella inte medvetet och specifikt samlar på emotionell kunskap och erfarenhet 

över tid, men ständigt tränas och utvecklas i sin yrkesroll. Nycklarna till att lyckas ”göra” EI 

framgångsrikt professionellt, kan enligt resultatet vara att: ha hög emotionell medvetenhet, 

vara närvarande i mötet och ha förmåga att skapa tillit i samtalet med klienten. 

 

Nyckelord: EI förmåga, Emotionell Intelligens, Professionell praktik, Terapeutiska samtal  
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Abstract 

This study was built on the concept of Emotional Intelligence (EI) as an ability with four 

branches, to effectively: (1) perceive (2) reason (3) understand and (4) manage emotions. By 

closely studying the four processes of EI through eight semistructured interviews with 

psychologists, counselors, CBT-therapists and psychotherapists, a study of participants' 

stories from real practice was done and then analyzed and interpreted. The purpose of this 

study was to get the participants to describe and put words on practical experiences that occur 

with clients that correspond to the four domains that define the concept of EI according to 

Mayer et al. (2008) and find out about if their way of "doing" EI gets trained and developed 

after several years of professional activity. The results shows that the practitioners used all 

four branches of EI in dialog with the client, both intra- and interpersonal. Furthermore the 

practitioners did not consciously collect emotional knowledge and experience, but they were 

constantly trained and developed through their profession. The keys identified to successfully 

"do" EI were to have: high emotional awareness, presence in the moment and the ability to 

create trust and security with the client. 

 

Keywords: EI-ability, Emotional Intelligence, Professional practice, Therapeutic 

conversations  
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     Av någon anledning har människan ofta antagit att det som ger den mest sanna och rätta 

informationen i livet inte är det som kommer från förnuftet, utan det som kommer från en 

inneboende känsla eller intuition. I ett historiskt perspektiv har vikten av förnuft och logiskt 

tänkande ofta refererats till de gamla grekerna medan senare tidsepoker ofta visat motsatt 

motto nämligen vikten av att följa sitt hjärta. När vi kommit i obalans i livet blir emotionerna 

ofta den bästa påminnelsen om att förändra riktning eller mening i våra liv. 

     Vad är det som gör att visa individer har en, jämförelsevis, exceptionellt större förmåga att 

relatera emotionellt till andra på ett mer framgångsrikt sätt? Vad exakt är det dessa individer 

gör på ett intra- och interpersonellt plan? Om individer ligger högt i denna speciella förmåga 

eller intelligens, hur yttrar sig då denna rent praktiskt i beteendet? Från 90-talet och framåt har 

Emotionell Intelligens (EI) växt fram som ett allmänt populärt begrepp bland annat genom 

Golemans (1997) numera klassiska bok Känslans intelligens: Om att utveckla vår emotionella 

kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle. I denna bok beskriver Goleman EI som 

en samlingsterm för flera betydelsefulla egenskaper; ”förmågor som att kunna motivera sig 

själv och framhärda trots motgångar, att kontrollera impulser och uppskjuta 

behovstillfredsställelse, att styra sitt humör och se till att oro och ängslan inte påverkar ens 

tankeförmåga, att känna empati och hopp” (s. 54).  

     Psykologerna Salovey och Mayer (1990, ref i Zeidner, Matthews & Roberts, 2009) var 

dock först med att studera EI vetenskapligt och menar att Golemans definition av EI beskriver 

EI som något annat än en ren förmåga, vilket gör den svår att mäta. Fokus i EI måste enligt 

Mayer et al. (2008) baseras på förmågan i sig, vilken helt och hållet vilar på samarbetet 

mellan emotionella och kognitiva processer som sker i fyra olika domäner. De fyra 

domänerna beskrivs enligt följande av Salovey et al. (2008): 
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     Domän 1 

     Denna process handlar om att; precist och korrekt uppfatta, identifiera och känna igen 

emotioner i form av subtila signaler, som i regel är av icke-verbal karaktär.  

     Domän 2 

     Denna process handlar om att; använda emotionell information i kognitiva tankeprocesser 

för att underlätta dessa.  

     Domän 3 

     Denna process handlar om att: analysera och förstå emotionell information. Det handlar 

också om att förstå hur känslor hänger ihop och påverkar varandra.  

     Domän 4 

     Denna process handlar om att; hantera och reglera emotioner och undvika eller 

omformulera bedömningar av emotioner för att lugna sig eller uppnå jämnmod. 

     EI- förmågan kan analyseras och empiriskt undersökas utifrån varje enskild del den består 

av eller som en helhet i ett så kallat integrerat perspektiv och kan först då sättas i relation till 

andra begrepp. Den definition av EI som uteslutande används i denna studie lyder enligt 

Salovey och Mayers (1990, ref i Zeidner, Matthews & Roberts, 2009) enligt följande; 

...förmågan att resonera kring känslor och emotioner för att förbättra tänkande. Detta 

inkluderar förmågan att precist uppfatta känslor, att tillgå och generera känslor för att bistå 

tanken, att förstå känslor och emotionella kunskaper, och reflexivt reglera känslor för att 

främja emotionell och intellektuell tillväxt (s. 197). 

Man vet idag att en högre grad av EI gör individen bättre rustad att interagera mer 

framgångsrikt socialt genom en god förmåga att kunna uttrycka och hantera emotioner väl, 

också för att kunna avläsa och relatera till andras emotioner framgångsrikt. Det är även 

klarlagt att EI hos en individ står i relation till både fysiskt och psykiskt välbefinnande (Lopes 
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et al., 2004; Martins, Ramalho & Morin, 2010; Mayer et al., 2008; Zeidner, Matthews & 

Roberts, 2012). 

EI - emotion och kognition i ett nötskal 

     Begreppet EI kom till i en tid då det enligt Zeidner et al. (2009) fanns ett allmänt missnöje 

med konventionella standardteorier om intelligens och då Gardner (1983, ref i Zeidner et al., 

2009) redan hade kommit ut med sin teori innehållande sju olika intelligenser. Intelligens är 

ett begrepp som enligt Carroll (1993, ref i Mayer et al., 2008) kan definieras som ett set av 

mentala förmågor som är strukturerade i en hierarkisk ordning och rör allt från enkla 

processer i uppfattningsförmåga och informationsbearbetning till mer generella former av 

problemlösning. Uppfattningsförmågan anses vara starkt kopplad till EI och handlar enligt 

Mayer et al. (2008) om en intelligens som är till för att all den information som hela tiden 

uppfattas av individen ska kunna upptäckas, jämföras och förstås. I de flesta av individens 

mentala processer är dock både emotion och kognition aktiva; vilket betyder att dessa båda 

mentala funktioner är djupt förenade och ihopkopplade (LeDoux, 2000, ref. i Mayer et al., 

2008). 

    År 2007 kom olika forskare fram till flera definitioner av EI, Mayer et al. (2008) pekar på 

de stora skillnader som rådde mellan dessa begreppsdefinitioner av EI, där en del definierade 

EI som en förmåga att resonera om känslor och andra kopplade begreppet till personlighet och 

egenskaper. Forskningen har strävat efter att komma fram till något sorts enat utgångsläge för 

vad begreppet EI är, processen har kommit en bit på väg men det finns fortfarande olika sätt 

att se på begreppet. ”Emotionell intelligens är inte personlighet” är rubriken på ett inlägg av 

Maddocks och Sparrow (2005) där författarna förtydligar att EI rent praktiskt inte är ”att 

vara” emotionellt intelligent som vissa personlighetsteorier antyder utan faktiskt handlar om 

förmågan att ”göra”. Att ”göra” EI bygger enligt Maddocks och Sparrow (2005) på en 

kroppslig medvetenhet hos individen om emotionella tillstånd. Denna medvetenhet är 
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föränderlig och utvecklingsbar till skillnad från när det gäller att ”vara” EI som bygger på att 

ett speciellt personlighetsdrag ger ett visst beteende vilket till stor del är stabilt och inte 

förändras över tid. Med att ”göra” EI syftas i denna studie hädanefter på; det sätt på vilket EI 

utförs hos individen utifrån kognitiva och emotionella processer som sker dels intra- och 

interpersonellt, medvetet och omedvetet spontant eller automatiserat. Här efter benämns detta 

begrepp endast som; att göra EI. 

     Genom evolutionen har emotioner varit människans vägvisare, inte bara i 

överlevnadssituationer utan även för att ge saker och ting mening och betydelse. Att hantera 

emotioner är en av nyckelkomponenterna i EI enligt Burrus, Betancourt, Holtzman och 

Minsky (2012) och för att klara sig bra i livet bör man enligt Salovey, Detweiler-Bedell, 

Detweiler-Bedell och Mayer (2008) ha förmågan att kunna resonera om emotionella 

erfarenheter och annan affektladdad information som man hela tiden utsätts för och kunna 

respondera på denna på ett adaptivt sätt utifrån egna slutsatser om hur en situation är just nu, 

kanske kommer att bli, eller har varit. Det kommer aldrig att finnas bara en enda teori om 

emotion och definitionerna kommer att vara lika många som inriktningarna på forskningen 

om dem menar Niedenthal och Brauer (2012) men flesta skulle dock hålla med om menar 

Henderson och Fox (2007) ”att emotioner uppstår i separata responssystem i hjärnan som är 

dynamiskt interrelaterade, inkluderande aktiviteter i centrala och autonoma nervsystemet, 

förändringar i kroppshållning och ansiktsuttryck, förändringar i kognitiv aktivitet och 

innehåll, aktivering av subjektiva upplevelser och erfarenheter” (s. 362). Tomkins publicerade 

sin affektteori 1962 (Sonnby-Borgström, 2012) och där beskrivs människan som en bio-

psyko-social varelse där psyket styrs av affekter vilka består av nedärvda biologiska system 

och komplexa sociokulturella system som hänger samman med kroppsliga reaktioner så som 

ansiktsuttryck, andning, hjärtfrekvens med mera. Denna biologiska konstruktion gör det 

möjligt för människan att läsa av emotioner. Det finns en koppling mellan ansiktsimitation, en 
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observatörs synliga eller osynliga användning av ansiktsmuskler för att matcha ansiktsrörelser 

i en annan persons ansiktsuttryck, och emotionell respons (Lee, Josephs, Dolan & Critchley, 

2006). Det vill säga ju mer individen imiterar ansiktsuttryck av exempelvis glädje desto mer 

aktivering i hjärnans belöningscentra. Delar av emotioner (Ekman, 2007) kan således 

genereras utan medveten värdering och en individ som imiterar ett ansiktsuttryck som denne 

tittar på kan känna åtminstone något av vad den andre känner på insidan.  

EI – i fyra domäner som mätinstrument  

      Figur 1: För att ytterligare beskriva hur de fyra domänerna tillsammans blir EI visar detta 

test hur en integrerad modell av EI kan se ut. Strukturen på ett MSCEIT (Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligent Scale) av Mayer, Salovey och Caruso (2002; 2003, ref i Mayer 

et al., 2008) består av åtta individuella delar, två från varje domän. (1) Uppfatta emotioner i 

ansikten och bilder. (2) Använda emotioner för att underlätta tanken och att förnimma. (3) 

Förstå emotioners förändringar och skiftningar. (4) Hantera emotioner genom handling och 

relaterande till andra. Den ena delen av EI är upplevelsebaserad och den andra strategisk. 

Fig. 1. Struktur över ett MSCEIT Test (http://www.unh.edu/personalitylab/lab-meas-proc/xintell-emot.html) 
      

     Bracket och Salovey (2006) menar att MSCEIT är ett test med god reliabilitet som kan 

användas i att förutsäga viktiga psykologiska och beteendemässiga faktorer, men att fortsatta 



ÅTTA PROFESSIONELLA BESKRIVER EMOTIONELL INTELLIGENS   9 

test på dess validitet kommer att behövas i framtiden. Kritik kommer till exempel från Brody 

(2004, ref i Zeidner et al., 2009) som är skeptisk mot MSCEIT för att det endast mäter 

individens medvetna kunskap om emotioner mer än det mäter skicklighet och kompetens i EI. 

Den psykometriska statusen är inte tillräckligt god och fler tekniker måste fram för att kunna 

mäta kompetenser och skicklighet i EI mer direkt menar Brody (2004, ref i Zeidner et al., 

2009). Ett sätt skulle kunna vara som Neilsen och Kazniak (2008) menar, nämligen att 

använda första-persons-perspektivet mer, vilket de anser är rentav nödvändigt för att över 

huvud taget komma vidare i förståelsen av emotioner. De menar att även om tredjehands 

metoder har blivit mer sofistikerade och förfinade i sökandet efter de beteendemässiga, 

fysiologiska, eller neurala sambanden av medvetna upplevelser, kommer sambanden att förbli 

extremt trubbiga så länge det saknas adekvata metoder, begrepp och rapporteringssystem för 

första-persons-perspektivet. Det som skapar särskilt framträdande problem inom just 

emotionsforskning är enligt Neilsen och Kazniak (2008) att: (1) erfarenhet spelar en så central 

roll i emotioner (2) erfarenheter är mångfacetterad och föremål för individuell variation, och 

(3) erfarenhet är komplext relaterat till de olika icke medvetna komponenterna i känslomässig 

respons. 

EI – i psykoterapi och som terapeutisk kvalité 

     Enligt Kaplowitz et al. (2011) finns det empirisk grund för att EI kan påverka en 

terapisituation positivt genom att EI modellen vidrör näraliggande begrepp som kan ses som 

förmågor av rent terapeutisk kvalité. Dessa är att: visa empati, visa emotionellt engagemang, 

få kontakt, sätta ord på emotioner, skilja på emotioner och hantera emotionellt svåra 

situationer samt reglera sina egna och andras emotioner. Dessa begrepp är av stor vikt i 

psykoterapi och kan väldigt bra appliceras i EI modellen enligt Kaplowitz et al. (2011). Att 

visa empati regleras av både kognitiva och affektiva komponenter som tillsammans aktiveras 

och bidrar till emotionell förståelse för andra människor (Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, & 
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Perry, 2009). För att utveckla empati är affektsmitta en av grundstenarna menar Sonnby-

Borgström (2012), den uppstår bland annat i ansikte-mot-ansikte-samspel, då den ena 

individen omedvetet (automatiskt) imiterar den andra vilket genererar emotioner. Således 

behövs ingen kognitiv bearbetning av synintryck utan skeendet händer omedvetet menar 

Sonnby-Borgström (2012).  

     Psykologiska förutsättningar för empati är enligt Holm (2005) följande: stabil identitet och 

självkänsla, affekttolerans och härbärgerande förmåga samt medvetenhet om känslomässiga 

signaler som kunskapsförmedlare. Empati baseras enligt Holm (2005) på flera komponenter 

både psykologiska och neurofysiologiska vilka är nära sammanvävda och ideligen interagerar. 

De flesta av komponenterna är utvecklingsbara och påverkbara av inlärning i vid bemärkelse 

och enligt Holm (2005) kan vi öka vår: 

 självkännedom  

 affekttolerans 

 förmåga att stå ut med och hjälpa till att bära andras känslor  

 förmåga att ta till vara den information som vi får genom våra egna och andras känslor 

 kunskap om hur vi kan ta hand om andras känslor 

 kunskap om hur vi ska samtala  

 kunskap om vad vi ska lägga märke till i kontakten med andra och hur vi kan använda 

den informationen 

För att utveckla självkännedom, affekttolerans och kunskap är till exempel handledning en 

effektiv metod. Villkor för att kunna öka sin empati är dock att man inte är för rädd, osäker, 

lättkränkt och försvarsinställd, vilket då först får bearbetas i psykoterapi enligt Holm (2005)  

     Enligt Rogers (1980, ref i Kaplowitz et al., 2011) och Rautalinko (2013) består empati av 

två förmågor: (1) förmågan att tona in sig på vad den andre känner och (2) försöka förstå hur 

det känns att uppleva den emotionen. Att terapeuter ska visa empati, värme, positiv 
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uppskattning och äkthet genom att hela tiden ha fokus på klientens tankar och känslor och 

separera dessa från sina egna är grundidén i Rogers klientcentrerade terapi enligt Bohlin och 

Eklund (2013). Rautalinko (2013) skiljer på spegling och empati och menar vidare att 

spegling kan användas när terapeuten inte har förmåga att emotionellt förstå vad klienten har 

varit med om för att dennes berättelse och emotion är allt för svår. Förståelsen kan då visas 

genom att lyfta fram det rimliga i klientens reaktion genom att; 1. spegla fakta, 2. spegla 

känsla och 3. visa förståelse, i den ordningen. Empati och spegling hänger alltså ihop fast man 

bör skilja på dem. I vilken domän i EI modellen hamnar empati? Enligt Kaplowitz et al. 

(2011) under domän 1 och 2 i EI modellen vilka handlar om (1) att uppfatta emotioner och (2) 

att integrera emotioner med tankarna. Medan Fiori (2009) menar att empati har anknytning till 

domän 3 i EI modellen vilken handlar om hur vi tolkar och förstår känslor. Från dessa båda 

teoretiska infallsvinklar kan antas att begreppet empati således vidrör flera av de olika 

processerna av EI. Dock är domän 1 den viktigaste av processerna i EI enligt Salovey et al. 

(2008) eftersom den gör att de andra överhuvudtaget kan bli till.  

Automatisering av EI - medvetna och omedvetna processer 

     Sambandet mellan EI och välmående kan anses vedertaget vilket berättigar frågan; kan 

man träna upp en låg EI och i så fall hur och vilka kan konsekvenserna bli av det? 

Möjligheten att träna upp förmågan till EI har diskuterats bland forskare. I en studie påvisade 

Nelis, Quoidbach, Mikolajczak och Hansenne (2009) hur man kunde förbättra EI genom 

övningar som baserades på Salovey och Mayers (1990, ref i Zeidner et al., 2009) modell med 

fyra domäner. Gruppen som tränades i EI hade signifikant höjt värdena efter fyra veckor mer 

än kontrollgruppen som inte hade tränat EI och förhöjningen av EI höll i sig i minst sex 

månader (Nelis et al., 2009). 

      Schutte och Malouff (2012) menar att det är av vikt att undersöka hur individer på lång 

sikt kan förändras i sin emotionella funktionalitet av att återkommande utsättas för situationer 
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där det krävs emotionell kompetens. En hög EI bäddar ju för att kunna använda emotionell 

kompetens i situationer där det krävs sådan skicklighet, men likväl kan individer som ofta får 

möjlighet eller upprepat befinner sig i situationer där det krävs emotionell kompetens bli 

primade i sin förmåga till EI enligt Schutte och Malouff (2012). Att lära sig använda EI kan 

med andra ord ske på ungefär samma sätt som när en individ bara vet hur den ”gör” när den 

cyklar, kör bil eller dansar, för att den en gång har automatiserat detta beteende. 

     Enligt Zeidner et al. (2009) är det vanligt att individer misslyckas med att hantera 

emotioner och det är även vanligt att individer hanterar känslomässig information utan så 

mycket medvetenhet och kontroll över sina egna uppfattningar och reaktioner. Mycket av den 

respons som sker inom individen och mellan individer är omedveten till exempel via 

kroppsspråk och andra sociala signaler. Zeidner et al. (2009) menar att det är viktigt att 

forskningen om EI inte bara handlar om det som är explicit (medvetet) utan också om det som 

är implicit (automatiserat) i individens uppfattningar och reaktioner. Hur man handskas med 

en emotionellt utmanande situation är en explicit aktivitet, medan att interagera med någon 

som är emotionellt upprörd även innefattar implicita processer enligt Zeidner et al. (2009).  

     Enligt Fiori (2009) kan EI beskrivas både som en medveten och en automatisk process där 

bearbetning och karakterisering av känslor bidrar till en framgångsrik känslobaserad 

prestanda.  

Automatiska processer i de fyra domänerna enligt Fiori (2009) 

     Domän 1; Uppfattning, igenkänning, bedömning och uttrycksfullhet av emotioner  

     Ansiktsuttryck kan visas för så lite som en bråkdel av en sekund, men bara de som är 

särskilt mottagliga för känslor kan märka dem och anpassa sitt beteende till denna 

uppfattning, vilket leder till mer effektiva sociala relationer. Ett snabbt erkännande av 

känslornas ledtrådar kan bero på att en automatisk process ligger bakom denna förmåga.  
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     Domän 2; Användandet av emotionell information i kognitiva processer  

     Individer med hög EI präglas av att bättre kunna urskilja när en känsloreaktion antingen är 

oväsentlig och därmed vilseledande, eller är korrekt i situationen och då framgångsrikt kan 

integreras i beslutsprocessen. Detta är relaterat till att individen ifrågasätter källan till den 

emotionella reaktionen genom att observera dess effekter på beteendet och genom att bli 

medveten om den somatiska reaktionen i kroppen.  

     Domän 3; Att förstå och analysera emotionell information 

     Förutsatt att känslomässigt intelligenta individer också är empatiska personer kan individer 

med hög EI bättre härma andra människors beteende som en spontan indikation på att förstå 

andras känslor. Automatisk imitation kan vara den mekanism som ligger bakom individuella 

skillnader i EI. 

     Domän 4; Att hantera och reglera sina emotioner  

     Även om strategier spelar en relevant roll i regleringen av känslor, regleras de även 

automatiskt. Individer med hög EI tenderar enligt Fiori (2009) vara mer effektiva än individer 

med låg EI på att automatiskt reglera känslor och menar vidare att automatisk självförbättring 

kan vara den mekanism som bevarar en bättre självkänsla.  

EI – processer i praktiken  

     En yrkesgrupp som i hög grad är beroende av hög EI för att få goda resultat i sitt jobb är 

terapeuter. I en pilotstudie av Kaplowitz et al. (2011) påvisades att en högre grad av EI hos 

terapeuter gav ett bättre utfall i psykoterapi och att det var färre klienter som hoppade av 

behandlingen än de klienter som hade en terapeut med lägre EI. Därmed spelar EI en 

betydande roll och är en viktig förmåga att ha för psykoterapeuter, psykologer och andra 

utövare av terapeutiska samtal. Är det möjligt att lära av terapeuters sätt att göra EI då de som 

yrkesgrupp har som huvudsyssla att dagligen praktisera EI och därmed också ständigt borde 

få en kontinuerlig träning i detta?  
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     Enligt Maddocks och Sparrow (2005) är EI i praktiken att kunna tänka om sin emotion och 

känna om sin tanke och genom det styra hela sitt beteende, och det är därför angeläget att 

finna nyckeln till det som krävs för att göra EI på ett framgångsrikt sätt. Detta för att i 

förlängningen få verktyg för att kunna utveckla individers EI.  

     I det processorienterade synsättet på EI kan särskild uppmärksamhet ges på att EI består av 

dubbla processer (Fiori 2009); medvetna (explicita) och automatiska/omedvetna (implicita). 

Det är oklart om EI är en omedveten eller en medveten process och det är viktigt att klargöra 

enligt Zeidner et al. (2009) då psykologin skiljer på explicit eller implicit och dessutom är det 

kanske helt skilda hjärnsystem för de båda processerna. Zeidner et al. (2009) hävdar vidare att 

det behövs en teori som identifierar de viktigaste psykologiska processerna i EI och vad det är 

för speciellt med det sätt som emotionellt begåvade individer bearbetar emotionell 

information på. Vad är speciellt med hur de svarar på känsloladdade situationer?  

     Redan 1999 (Jennings & Skovhult) identifierades betydelsen av emotionella och 

relationella färdigheter hos tio högt kvalificerade terapeuter i en studie med kvalitativ 

forskningsmetod. Resultatet visade att utmärkande för deltagarna i studien var att de hade ett 

glupskt lärande, drog stor nytta av samlade erfarenheter, värderade kognitiv komplexitet och 

tvetydighet, var känslomässigt mottagliga, var psykiskt friska och mogna nog att se om sitt 

emotionella välbefinnande, var medvetna om hur deras emotionella hälsa påverkade deras 

arbete, hade en stor färdighet i relationer, trodde på arbetsalliansen och var experter på att 

använda sina exceptionella relationsfärdigheter i terapi. I studien efterfrågades fortsatt 

forskning med fokus på emotionella och relationella färdigheter före kognitiva attribut hos 

terapeuter.  

     Tillika i en studie av Hurley (2013) har man genom kvalitativa intervjuer undersökt och 

analyserat hur mentalsjuksköterskor inom samtalsterapi använder EI i yrkessituationer, då det 

visat sig vara av stort värde att ha förmågan i mötet med patienter. Studien undersökte vad 
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utövare behöver kunna i sina professionella och personliga identiteter. Detta gjordes för att få 

en större förståelse för hur praktiker kan åta sig sina roller mer framgångsrikt. 

Utgångspunkten i studien var dock att se EI som en fusion mellan förmåga och personliga 

egenskaper (till skillnad från denna föreliggande studie där EI ses enbart som en förmåga eller 

intelligens). Resultatet i Hurleys (2013) studie visade att det fanns en stark grund för att höja 

betydelsen av EI gentemot de tekniska metoder som ofta används i utbildning och träning för 

professionella samtal. Det framkom att självmedvetenhet, fokus på den andre, mottaglighet, 

tillit och empatisk förmåga, vilka alla kan relateras till EI, hade stor betydelse för 

mentalsjuksköterskornas framgång i praktiserandet av samtalsterapi. 

      Zeidner et al. (2012) menar att det fortfarande är väldigt lite av det man fått fram i olika 

studier om EI som förts in i terapeutisk praxis och att mer forskning behövs på hur man 

framgångsrikt använder EI för att kunna förbättra hälsoinriktad klinisk praktik. Mayer et al. 

(2008) föreslår i en review om EI att det i framtida forskning är av intresse att fokusera på EI i 

förhållande till psykoterapi. Eftersom kopplingen mellan EI och välbefinnande får anses vara 

fastställd (Martins et al., 2010) är det angeläget att finna nyckeln till hur man framgångsrikt 

använder EI (Maddocks & Sparrow, 2005; Zeidner et al., 2012), ett sätt menar Neilsen & 

Kazniak (2008) är att använda första-persons-perspektivet. Med detta som bakgrund kan det 

nu vara dags att flytta fokus i forskningen om EI från vad EI är och förutsäger till hur 

individen använder eller gör EI. 

Syfte och frågeställningar 

     Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med psykologer, kuratorer och 

psykoterapeuter få dessa att beskriva och sätta ord på praktiska erfarenheter som uppstår i 

mötet med klienten som korresponderar med de fyra domänerna som definierar begreppet EI 

enligt Mayer et al. (2008). Följande frågeställningar kommer att vara i fokus: 

 Hur beskriver deltagarna utifrån de fyra domänerna av EI att de medvetet och 
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omedvetet gör EI i mötet med klienten?  

 Kommer några centrala förutsättningar, så kallade nycklar, för att framgångsrikt kunna 

göra EI i emotionellt krävande situationer att utkristalliseras? 

 På vilket sätt upplever deltagarna att deras förmåga att göra EI förändras och utvecklas 

efter flera år i yrket baserat på frågor utifrån de fyra domänerna?  

 Upplever deltagarna att de medvetet samlar på emotionell kunskap och erfarenhet för 

att vidareutveckla sin EI baserat på frågor utifrån de fyra domänerna?  

Metod 

     För att finna svaren på frågeställningarna användes första-persons-perspektivet grundat på 

Neilsen & Kazniak (2008) tidigare forskning. En kvalitativ deduktiv och induktiv teoristyrd 

metod användes för att fenomenologiskt studera EI. Semistrukturerad intervjuteknik valdes av 

den orsaken att EI ska studeras fenomenologiskt (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta 

möjliggör en öppenhet i intervjun för att bemöta personliga reaktioner med att ställa spontana 

följdfrågor av mer grävande karaktär (Maykut & Morehouse, 1994; Hassmén & Hassmén, 

2008) bland annat för att göra den implicita kunskapen explicit så att även denna kan 

reflekteras kring (Maykut & Morehouse, 1994). 

Urval 

     Terapeuter av olika slag valdes som urval till denna studie eftersom det har åskådliggjorts 

att yrkespersoner inom psykiatrisksjukvård har betydande nytta av sin EI (Hurley ,2013; 

Kaplowitz et al.,2011) vilken de också utvecklar i sitt emotionellt krävande arbete (Nelis et 

al., 2009; Schutte och Malouff, 2012). Det kan därmed antas att terapeuter av olika slag har 

hög EI, följaktligen gör de EI med framgång. När ett fenomen skall studeras är det mest 

troligt att upptäcka och avslöja dess sammansättning i dess naturliga miljö (Maykut & 

Morhouse, 1994). Genom utbildning, yrke och erfarenhet har terapeuter en rik kunskap om 

emotioner, dessutom är de vana att reflekterar kring och sätta ord på både sina egna och 
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klienters emotioner, reaktioner och beteenden, inte minst i återkommande 

handledningssamtal. Detta, och därtill att de är vana att tala med främmande personer, torde 

förenkla och berika intervjuerna. Kriteriet för att inkludera deltagare i studien var att de skulle 

ha; svåra och emotionellt krävande samtal med klienter i sitt arbete. Med detta kriterium 

försäkrades att deltagarnas EI ofta sattes på prov. 

      Deltagarna bestod av totalt åtta kvinnor från Skåne, Halland, Södermanland och 

Västmanland. Relevant demografisk information inkluderar följande, se tabell 1.  

Tabell 1 Deltagarnas utbildningar, ålder, nuvarande arbete och yrkeserfarenhet. 

Utbildningar Ålder Nuvarande arbete Yrkes-

erfarenhet 

Gestaltterapeut och arbetsterapeut 61 år Egen praktik 16 år 

Kurator/socionom 42 år Skolkurator, låg- och högstadium 7 år 

Kurator/socionom 47 år Skolkurator, gymnasium 18 år 

KBT-terapeut och socionom 54 år Vårdcentral, vuxna 7 år 

KBT-terapeut och beteendevetare 38 år Vårdcentral, vuxna 5 år 

Leg. Psykolog 41 år BVC/MCV, barn och vuxna 8 år 

Leg. Psykolog och psykoterapeut 53 år Vårdcentral, barn och vuxna 29 år 
 

Rekryteringsprocessen byggdes på ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008) av 

sex terapeuter vilka ledde vidare till snöbollsurval (Maykut & Morhouse, 1994) bestående av 

ytterligare två personer.  

Material 

     Den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av 13 huvudfrågor och 50 

följdfrågor, spontana frågor för förtydligande och intresse förekom. Frågorna formulerades 

med utgångspunkt i de fyra domänerna i EI modellen (Mayer et al., 2004) för att försäkra en 

anknytning till teorin och studiens syfte. Här följer exempel på huvud- och följdfrågor 

utformade med fokus på den beskrivna processen i respektive domän.  

     Domän 1; Uppfattning, igenkänning, tolkning och uttrycksfullhet av emotioner  

     Fråga: ”Jag antar att klienter har olika verbala förmågor och vana att berätta om sig själva, 

stämmer det?” och ”Beskriv hur du upplever att du gör för att förstå en klient som har svårt att 

beskriva sitt psykologiska tillstånd!”.  
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     Enligt Mayer et al. (2008) utgår forskningen om den emotionella uppfattningsförmågan 

ifrån forskning om den ickeverbala uppfattningsförmågan, vilken handlar om hur vi tolkar 

och känner igen emotioner i andras ansiktsuttryck och kroppshållning. Denna domän menar 

Salovey et al. (2008) är den mest basala aspekten av EI, då den gör övriga emotionella 

processer möjliga. Noggrannhet i bearbetningen av ansiktsuttryck underlättar att de sociala 

processerna fungerar effektivt enligt Niedenthal och Brauer (2012). 

     Domän 2: Användandet av emotionell information i kognitiva processer  

     Fråga: ”När du har ett samtal med en klient som blir väldigt arg och upprörd, skriker och 

riktar sin ilska mot dig. Kan du beskriva vad du försöker fokusera på då?”.  

     Denna domän handlar enligt Mayer et al. (2008) till exempel om förmågan att kunna 

separera och reglera emotioners inflytande för att bibehålla ett så funktionellt tänkande som 

möjligt i komplexa situationer. De med högre EI klarar detta bättre och distraheras mindre. 

När det gäller hantering av emotionell information handlar det också enligt Salovey et al. 

(2008) om förmågan att frambringa en emotion som man tidigare känt ur sitt minne. Hit hör 

även förmågan att kunna ställa om sitt humör genom att se saker ur olika synvinklar och 

kunna föreställa sig en emotion (positiv eller negativ) som följer av en handling och på det 

viset öka chansen att få ut den mest positiva konsekvensen enligt Salovey et al. (2008).  

     Domän 3: Att förstå och analysera emotionell information 

     Fråga: ”Jag förmodar att en viktig del i mötet med klienter är att visa empati?”, ”Kan du 

uttrycka empati utan att säga något?” och ”Hur gör du då?”  

     Saarni (1999) menar att färdigheten att kunna använda en vokabulär av emotionella uttryck 

är intimt kopplat till den egna förmågan att förstå. Enligt Mayer et al. (2008) handlar denna 

process om att kunna översätta emotioner till ett språk för att kunna resonera om och förstå 

dem. Förståelsen av emotioner avspeglar enligt Mayer, Salovey & Caruso (2004) kapaciteten 

att analysera känslor, det vill säga att uppskatta deras förmodade tendens över tid och förstå 
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deras utfall. Enligt Salovey et al. (2008) handlar det inte bara om att förstå emotionell 

information utan också om hur olika emotioner hänger ihop och kan förändras genom 

påverkan av varandra. 

     Domän 4: Att hantera och reglera sina emotioner  

     Fråga: ”I samtalen med klienter antar jag att du måste kunna hantera dina egna känslor och 

härbärgera klientens?” och ”På vilket sätt kan du påverka klienten med dina känslor?”.    

     Kunskap och förståelse om emotioner leder i sin tur fram till den fjärde domänen som 

berör individens förmåga att reglera och hantera sina emotioner. Att hantera emotioner menar 

Burrus et al. (2012) är en nyckelkomponent av EI vilken handlar betydligt mer om att hantera 

negativa emotioner än om att hantera de positiva. Hantering av emotioner involverar hela 

personligheten menar Mayer et al. (2004) och är integrerade i individens: sociala 

medvetenhet, kunskap om sig själv, planer och mål. Denna gren av EI innefattar förmågan till 

reglering av emotioner, undvikandet av emotioner och omformulering av bedömningar om en 

emotion i syfte att lugna sig själv eller uppnå jämnmod vilket individen enligt Salovey et al. 

(2008) lär sig av erfarenhet. 

     Frågorna utformades och jämfördes även med innehållet av respektive domäns praktiska 

tester från MSCEIT (se figur 1) vilket är ett tidigare beskrivet mätinstrument för EI (Mayer et 

al., 2004, 2008). Stor vikt lades vid att inte nämna termen emotionell intelligens, utan endast 

använda underliggande begrepp hämtade från de olika domänerna och dess processer. Detta 

eftersom kända begrepp kunde leda till att styra in svaren i en bestämd riktning baserad på 

kunskap om ämnet snarare än på deltagarnas egna erfarenheter, beteenden och kunskaper. 

Fokusen i intervjuerna och frågorna var de emotionellt krävande situationerna där klienten har 

starka känslor eller där klienten har svårt att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt, då 

dessa situationer speciellt ställer terapeuternas EI på prov. Med andra ord få svar på hur 

terapeuterna gör EI i mötet med klienten men också åstadkomma en reflektion både kring 
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kunskapskällan, det vill säga utbildning och erfarenhet, och kring egna förmågor och 

beteenden. Frågor som; ”På vilket sätt har din förmåga att bemöta klienten i svåra situationer 

förändrats under din karriär?” och ”Kan du beskriva hur du gör annorlunda?” ställdes för att 

få terapeuterna att reflektera över sin egen utveckling och eventuella upplevda förändringar av 

förhållningssätt, reaktioner och beteenden med mera, till följd där av. Utöver frågornas bas i 

teorier och tidigare forskning om EI, är den öppna frågekonstruktionen tänkt att stimulera 

terapeuternas berättande, så att andra och nya kvaliteter av EI kan framkomma som inte är 

beskrivna i valda referenser.  

Procedur 

     De första deltagarna fick förfrågan via telefon eller via mejl. Tid för intervju bokades och 

plats valdes efter lämplighet och smidighet utifrån deltagarna. En ägde rum i intervjuledarens 

hemmiljö, tre skedde via telefon beroende på avståndet och resterande utfördes i deltagarnas 

arbetsrum. Före intervjuerna informerades deltagarna om studiens syfte; att finna några av de 

viktiga nycklarna som yrkespersoner inom olika former av samtalsterapi använder sig av och 

hur de på olika sätt använder samt hanterar sina och klientens emotioner för att nå ökad 

förståelse och kunskap om klienten, med fokus på de svåra samtalen där krävande emotionella 

situationer uppstår. Deltagarna informerades även om etiska aspekter; att data behandlas 

konfidentiellt, friheten om att avbryta deltagandet och möjligheten att ta del av den färdiga 

studien. De semistrukturerade intervjuerna tog mellan 40 min till 80 min, den längsta var den 

första vilken även fungerade som en pilotstudie för intervjuguiden. Tidsbegränsningen styrdes 

mestadels av deltagarnas begränsade tid. Frågorna ställdes på ungefär samma sätt till varje 

respondent och svarsmöjligheterna var mestadels öppna vilket gav respondenten möjlighet att 

tala fritt. Detta för att inte missa något väsentligt eller intressant via en eventuell styrning och 

de slutna frågorna användes för att tydliggöra respondenternas ställningstaganden. Nya 

följdfrågor ställdes även för att gräva fram tydliga svar och för att få deltagarna att reflektera 
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över och tänka efter kring implicita och ofta automatiserade beteenden. Avslutningsvis 

tackades deltagarna för sin medverkan. Samtliga intervjuer spelades in. Bortfallet bestod av 

en deltagare som efter sitt medgivande valde att hoppa av, samt nio som tillfrågades av sin 

kollega via mejl men aldrig svarade. Antalet deltagare begränsades till åtta då data blev 

mättad och inget nytt tillkom. 

Analys 

     En deduktiv och induktiv ansats användes och de transkriberade intervjuerna (se 

transkriberings föreskrifter bilaga 2) analyserades tematiskt för att undersöka 

erfarenhetsstrukturer och beteenden hos deltagarna i de fyra domänerna. En tolkande 

fenomenologisk analys (Hassmén & Hassmén, 2008) användes eftersom det var kvalitén av 

deltagarnas upplevelser som var av intresse och fokus för denna studie. Vår förförståelse av 

insamlad data var grundad i det pedagogiska och psykologiska perspektivet. Utöver studier 

och examen i huvudämnet psykologi har en av författarna en pedagogisk yrkesutbildning. 

Intervjuerna lästes separat av båda författarna vilka enskilt identifierade ”meningsenheter” 

(Maykut & Morehouse, 1994) med hjälp av de fyra domänerna, därefter identifierades vad 

som var gemensamt för de olika meningsenheterna i respektive domän för att gruppera dem i 

kluster som fångade de huvudsakliga meningskategorierna. Parallellt med att identifiera 

innehåll som matchade teorin om de fyra domänerna var uppmärksamheten riktad mot det 

oväntade innehållet i data. Samtidigt började det skönjas några viktiga nycklar och vad i 

terapeuternas erfarenheter och utveckling som de lyfte fram. Därefter analyserade och 

jämförde författarna tillsammans sina dokument under respektive domän, exempel på det 

oväntade, nycklar och utveckling med varandra och sammanförde dem slutligen till ett 

gemensamt dokument för vardera kategori. Arbetet skedde cyklist (Hassmén & Hassmén, 

2008), det vill säga distinkta meningsenheter som relaterade till fokusen för studien sorterades 

ut genom att vägas mot teorin, med andra ord endast de meningsenheter vilka tillhörde kärnan 
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för studien. Slutligen återstod en sammanhängande helhet under respektive fyra domäner, det 

oväntade, nycklar och erfarenhet/utveckling.  

Resultat 

     Resultatet pekar på att terapeuterna gör EI både medvetet och omedvetet tillsammans med 

klienten och både intra- och interpersonellt. Terapeuterna tydliggör på olika sätt klientens 

berättelse och emotionella uttryck, vilka kan vara av verbal och ickeverbal beskaffenhet. 

Subtila ickeverbala signaler kan ibland vara det som leder processen framåt och det som leder 

till själva kärnan av klientens problematik och kanske vara det som aldrig tidigare har kunnat 

yppas. I psykoterapi används empati, spegling, imitation och affektsmitta som i hög grad 

vidrör begreppet EI, de är fristående begrepp men synnerligen näraliggande. Dessa 

psykologiska processer ligger mycket nära det som anses vara terapeutiska kvalitéer.  

     Här efter redogörs resultatet för respektive frågeställning. 

Hur beskriver deltagarna utifrån de fyra domänerna av EI att de medvetet och 

omedvetet gör EI i mötet med klienten?  

     Svaren på denna frågeställning redovisas härefter under respektive domän och nycklar. 

     Domän 1; uppfattning, igenkänning, tolkning och uttrycksfullhet av emotioner  

     I samtalen med klienten beskriver samtliga terapeuter hur de oupphörligen tittar på 

klienten, för att signalera sin närvaro och empati. Med det empatiska förhållningssättet vill 

terapeuterna tillkännage sitt intresse och sin tillgänglighet för klienten så att denna känner 

tillit och bekräftelse. Samtidigt iakttar terapeuten och läser kontinuerligt av klientens samtliga 

uttryck. Detta är enligt terapeuterna en mycket viktig del för hela samtalsprocessen, där en så 

kallad allians växer fram mellan terapeut och klient. Det är från denna domän hela EI 

processen utgår och det är hit terapeuten återkommer under samtalets gång för att få verifierat 

sin förståelse och den bild som skapas av klienten och dess emotioner. En betydelsefull 

informationskälla är den tystnad som kan uppstå i ett samtal, helt naturligt men av flera 
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orsaker. Terapeuterna läser av och tolkar inom sig själva olika valörer av tystnaden och dess 

emotionella betydelser. Fyra olika valörer framkom, den avvaktande, den reflekterande, den 

vilande och den obekväma tystnaden. Alla leder terapeuten till olika beteenden och 

handlingar, så som att stilla och tyst avvakta klienten eller aktivt bryta med en ny fråga. En 

tydligare beskrivning av en slags tystnad gör en av deltagarna så här: ”Den är inte negativ, 

den är mer öppnande, en väntande tystnad. En väntan på att få frågan. Och det har vi med de 

här som är utsatta för olika trauman, kan jag tycka”. I tystnaden får terapeuten bland annat 

bekräftat om de har ställt rätt fråga eller om den var för påträngande, om klienten sitter lugnt 

och funderar eller är orolig och inte vågar tala. En annan subtil signal som terapeuterna 

uttyder är ”känslan i rummet” som uppstår tillsammans med klienten. Denna känsla i rummet 

är betydelsefull information, bland annat för hur väl tilliten och alliansen är grundad. En 

terapeut uttrycker det så här:  

Jag vill träffa folk i rummet. ..//..Om det är väldigt akut är det bättre du kommer imorgon 

kvart över sju på morgonen..//..Jag vill nästan aldrig ta på telefon, om jag inte känner folk, 

för jag vill liksom kunna känna av hur det är i rummet. 

Känslan i rummet används i ett större helhetsperspektiv för att förstå klienten och samspelet, 

denna bär med sig viktig emotionella budskap som gås om miste vid telefonsamtal. 

Terapeuterna anser till exempel att den kan signalera ett brutet förtroende med klienten eller 

ge en indikation på hur illa klienten verkligen mår. 

     Sammanfattningsvis visar resultatet att terapeuterna gör domän 1 i EI processen genom att 

läsa av och tolka följande tre punkter: 

 Klientens ickeverbala signaler  

- Ansiktsuttryck  

- Suckar, tonläge, rodnad  

- Ögonen  
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- Val av placering i rummet 

- Kroppsspråk, kroppshållning och rörelsemönster 

 Tystnadens olika valörer 

- Den avvaktande tystnaden  

- Den reflekterande tystnaden 

- Den vilande tystnaden  

- Den obekväma tystnaden 

 Känslan i rummet 

     Domän 2; användandet av emotionell information i kognitiva processer  

     I ögonblicket måste terapeuterna besluta vad som är viktigt och riktigt just nu samt hur de 

ska gå vidare i samtalet med patienten. För att skapa grund för dessa beslut uppmärksammar 

de både för sig själva men också för klienten vad olika emotionella signaler betyder i 

sammanhanget men också hur dessa signaler är djupt sammankopplade med de kognitiva 

processerna. Det vill säga att vad en klient tänker och känner också avspeglar sig i dennas 

beteende. Ur beskrivningarna av processerna har det utkristalliserats att terapeuterna har en 

ständig dialog med sig själv för att bedöma situationen men också öppet med klienten. För att 

lättare bedöma situationen ställer terapeuterna frågor både till klienten (för att få verifierat och 

bekräftat sin tolkning av denna) och inom sig själva (för att analysera och bedöma 

situationen) på så sätt får terapeuterna också bekräftat om de är på rätt eller fel spår. En av 

terapeuterna beskriver detta förlopp så här: ”Man är på flera ställen samtidigt, man är både 

inne i patientens huvud och så är man inne i sitt eget huvud, och gör någon slags bedömning 

av situationen”. Det framgår att terapeuterna pendlar mellan de olika domänerna, det vill säga 

att om de exempelvis har ställt en fråga, går de hela tiden tillbaka till domän 1 för att 

ytterligare läsa av både tydliga men också mindre tydliga ickeverbala signaler. Detta gör de 

parallellt med att de är kvar i domän 2. De bollar återigen svar och ny information inom sig 
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själva för att bedöma om allt är sagt eller om det finns något mer som klienten bär på men 

som denna inte har yppat, ”de läser mellan raderna” som flera av deltagarna uttryckte det. 

Terapeuterna menar att det ofta är det som inte sägs som är av störst betydelse, speciellt 

poängterade flera av terapeuterna, med de klienterna som är väldigt pratiga. Dessa klienter 

döljer kärnan till problemet genom att prata om allt annat än just detta. Ett sätt som 

terapeuterna använder sig av för att få verifierat sina antaganden är att läsa av klientens mer 

subtila ickeverbala signaler. Det kan vara små kroppsrörelser, byte av sittställning samt 

händernas rörelser eller skifte av händernas placering. Terapeuternas beskrivning av sitt 

förhållningssätt vittnar om en övergripande lyhördhet för vad de uppfattar i de verbala och 

ickeverbala signaler som klienten ger till dem. De reagerar ofta med en autonom respons på 

den emotionella informationen de uppfattar och litar på den magkänsla eller den intuition som 

väcks inom dem, en terapeut beskriver detta på följande vis:  

VAD är det jag väljer att plocka ut av det patienten egentligen säger? Vad är det man 

väljer att göra intervention av? … Det är ju ändå ganska mycket av någon slags 

magkänsla. Eller, det är som man har en slags spårhund i sig själv, vad är det, eller vilket 

håll liksom, vilket spår är det vi ska nosa upp och gå vidare med? Det känns som det är 

ganska mycket…jaha kanske hälften är min intuition och hälften medvetet…någonstans 

där… 

I sitt omdöme väger terapeuterna också in sin egen historia och alla de tidigare möten och 

samtal de haft med andra klienter genom att de känner igen situationen och då återkallar och 

använder de sina minnen av tidigare erfarenheter.  

     Sammanfattningsvis åskådliggör resultatet att terapeuterna gör domän 2 i EI processen 

genom att de är i en ständig dialog med sig själv och med klienten för att verifiera om de är på 

rätt eller fel spår. Terapeuterna gör följande för att bedöma situationen: 

 ställer frågor till klienten 
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 ställer frågor inom sig själva 

 återkallar och använder sina minnen av tidigare erfarenheter 

 är lyhörda på vad klienten säger och litar på den magkänsla/intuition som väcks 

 läser mellan raderna 

 läser av nya subtila ickeverbala signaler 

     Domän 3; Att förstå och analysera emotionell information 

     För att kunna ta till sig både klientens berättelse och den emotionella informationen 

försöker terapeuterna ha ett öppet sinne fritt från förutfattade meningar. Erfarenheterna som 

alla tidigare möten har gett, ger en djup förförståelse för hur det faktiskt kan vara i livet, vilket 

stödjer förmågan att kunna se varje klient som en enskild individ med dennas unika berättelse. 

Denna emotionella kunskap som de ständigt fyller på efter möten med nya klienter bearbetas 

och fördjupas ständigt genom terapeuternas egen handledning. Samtliga terapeuter poängterar 

och återkommer flera gånger till hur betydelsefull handledningen är.  

     För att bekräfta klienten kan terapeuterna omedvetet, men också medvetet, imitera 

klientens beteende genom att ackompanjera klienten när denna pratar för att på så vis 

tydliggöra att de noga följer vad som sägs. Med kroppen kan de tillexempel luta sig framåt 

eller luta sig bakåt. Terapeuterna är medvetna om att ackompanjemanget av klienten stärker 

alliansen dem emellan. Affektsmitta medvetandegör terapeuten om klientens emotioner, 

genom att de smittas när de känner in klienten. På så vis känner de lite av vad klienten känner 

vilket ökar förståelsen, även om, som en terapeut uttryckte det, det bara är en liten del av vad 

klienten faktiskt upplever. Informationen som terapeuten får på detta vis används sedan för att 

spegla klienten. På så sätt ringar de in känslan genom att få den verifierad men utan att frånta 

klienten tolkningsföreträde. Speglingen är också en del i att visa förståelse, samtidigt som 

sammanhang markeras visar terapeuterna dessutom att de har lyssnat på vad klienten sagt, de 

klarlägger på så vis att de verkligen försöker och vill förstå. Speglingen med sin grund i 
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emotionssmittan kan beskrivas med hjälp av en terapeuts ord som att: ”Göra det synligt det 

jag som terapeut känner av. Och aldrig, aldrig frånta personen tolkningsföreträde. Men det gör 

jag inte genom att säga att ..//..´Det här är min upplevelse, hur stämmer den för dig?´”. 

     Sammanfattningsvis visar resultatet att terapeuterna gör domän 3 i EI processen genom att:  

 imitera beteenden 

 använda emotionell smitta som informationskälla 

 spegla och bekräfta klienten i ett empatiskt förhållningssätt 

 öppenhet och fri från förutfattade meningar 

 använda emotionell kunskap vilken de fått genom handledning och 

yrkeserfarenhet 

     Domän 4: Att hantera och reglera sina emotioner  

     Terapeuterna har ett professionellt förhållningssätt vilket innebär att de vet vad man bör 

och inte bör göra i yrkesrollen utifrån målet för deras professionella uppdrag och de är 

medvetna om sin egen inverkan på andra. Att bli arg på sin klient under samtalet anser 

samtliga inte hör hemma i den professionella situationen med klienten. Som regel har 

terapeuterna distans till emotioner och de ser dem inte heller som något farligt, ”dom är bara 

känslor” konstaterade en terapeut. Distansen grundar sig på en känslomedvetenhet som gör att 

de kan skilja på vad som är klientens emotioner och vilka som är deras egna och därmed 

undgå att förlora sig i egna känslor och istället bibehålla kontakten med klienten. De besitter 

en slags empatisk mur. Genom sin utbildning och genom sitt yrke har terapeuterna lärt sig 

mycket om emotioner, och sina egna upplevelser i samtalen bearbetar de i handledningen. 

Detta distanserade förhållningssätt beskriver en deltagare så här:  

..//..nej men man får ju ändå ha någon slags distans eller vad man ska säga. För att skulle 

man helt slukas, eller slukas upp av deras känslor så skulle man ju liksom varit jättesjuk 

själv för länge sedan. Så även om man kan hjälpa till och bära deras känslor och deras 



ÅTTA PROFESSIONELLA BESKRIVER EMOTIONELL INTELLIGENS   28 

”mående” så får man ändå tänka att, att det är dom som har det här illamåendet eller 

”illabefinnandet”. Det är ju faktiskt inte jag! 

Terapeuterna skapar också själva förutsättningarna för att orka med sitt jobb. En uttrycker det 

”Som terapeut är man själv arbetsverktyget”, det vill säga terapeutens sinne, kropp, kunskaper 

och erfarenheter är verktygen och även terapeutens förmåga att skapa tillit och värme et 

cetera. Därför måste de ”låta arbetsverktyget vila” som en terapeut formulerade det, de värnar 

om att ha en återhämtande fritid och de ser ett starkt samband mellan förmågan att prestera i 

sitt arbete kontra hur bra de mår i sig själva och hur deras liv utan för arbetet är. Terapeuterna 

belyser även här vikten av att bearbeta saker och ting genom handledning. I de svåra och då 

ofta emotionellt krävande situationerna som kan uppstå i vissa samtal blir det ibland 

utmanande för terapeuterna att ha kvar sin distans och härbärgera, eller ibland att bara stå ut 

med, klientens starka emotioner. För att lyckas med detta i de mest krävande situationerna 

lutar sig terapeuten helt enkelt tillbaka i stolen och försöker att bara andas lugnt och medvetet. 

Detta motsatta beteende har även en lugnande effekt på klienten, dock är det viktigast att det 

lugnar dem själva för att vara i stånd att bibehålla fokusen på klienten och därmed kunna 

uppfatta alla de olika kvaliteterna av kommunikation. Efter ett sådant krävande samtal händer 

det ofta att terapeuterna talar med sina kollegor, bland annat för att få nytt perspektiv, revidera 

sitt val av metod eller bara för att orka med. De bearbetar också upplevelserna i handledning. 

     Sammanfattningsvis visar resultatet att terapeuterna skapar förutsättningar för och gör 

domän 4 i EI processen genom att:  

 ha ett professionellt förhållningssätt  

 ha distans som är grundad på emotionell kunskap och medvetenhet samt 

yrkeserfarenhet 

 luta sig tillbaka och andas i de emotionellt mest krävande situationerna 
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 skapa bra förutsägningar genom; en återhämtande fritid, handledning och samtal 

med kollegor 

Kommer några centrala förutsättningar, så kallade nycklar, för att framgångsrikt 

kunna göra EI i emotionellt krävande situationer att utkristalliseras? 

     Innan vi redogör för resultatet vill vi förtydliga att terapeutiska samtal är inramade av 

speciella förutsättningar vilket gör samtalen annorlunda jämfört med vardagliga samtal. Här 

kan nämnas det intensiva fokus på samspelsprocesserna mellan behandlare och klient, 

terapeutens fokus på både de egna och klientens emotionella responser, sekretessen och 

samtalens tidsbegränsning varje gång och att de är under en begränsad period i bådas liv i ett 

sammanhang där den professionella har åtagandet att ansvara både för klientens bästa och 

personlighetsutveckling. Detta gör att EI inom denna ram har helt andra förutsättningar men 

samtidigt fordringar.  

     Viktiga begrepp framkom som kan sägas ha betydelse för alla fyra domänerna men inte 

kan sägas tillhöra någon speciell. I hög grad kan dessa vara en förutsättning för att EI ska 

tillämpas på ett framgångsrikt sätt på professionell nivå. För att det terapeutiska samtalet ska 

kunna äga rum fordras att klienten känner tillit till behandlaren, det är förutsättningen för att 

klienten skall öppna sig, delge sina problem och sin smärta. Terapeuterna belyser på flera sätt 

vikten av tilliten för att skapa grogrund till det terapeutiska samtalet, de hävdar att utan den 

kommer inte klienten att öppna sig och förmå berätta sin historia och då kan inte heller någon 

läkning ske. En av terapeuterna beskriver det på följande sätt:  

Först och främst handlar det om att få personen att känna sig trygg i situationen, så bara 

där skiljer sig klienterna åt..//..parallellt med det försöker man få patienter att börja 

reflektera kring sina känslor..//..jag tror att det hänger ganska intimt samman med att 

patienten känner, att patienten upplever, en känsla av tillit och trygghet till mig som 

behandlare. 
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För att terapeuten ska kunna göra EI professionellt behövs fokus och närvaro i mötet, att vara 

här och nu, att i varje ögonblick vara emotionellt tillgänglig för klienten. Detta 

förhållningssätt är utgångspunkten för att ha full förmåga att ta in samtliga av klientens 

mångfacetterade budskap. När terapeuterna märker att de har svårt att hålla fokus på klienten 

och vara närvarande anser de sig skyldiga att avbryta samtalet. Blir det till ett långvarigt 

problem, kanske orsakat av privata skäl, tar de ledigt eller sjukskriver sig. Samtliga förmedlar 

tydligt att allt för stor del av deras förmåga till att genomföra det goda terapeutiska samtalet 

går förlorad vid bristande närvaro och fokus. Därtill behövs en medvetenhet och kunskaper 

för att kunna bearbeta budskapen mer sakligt och korrekt, genom att ha kännedom om sina 

egna och andras reaktioner och känslor. Erfarenheten är betydelsefull för att kunna hjälpa 

klienten på bästa sätt men dock utan att generalisera klienters problem.  

     Sammanfattningsvis framkom tre faktorer som kan ses som nycklar till att lyckas göra EI 

professionellt: 

 Tillit; den professionellas ansvar och förmåga att utveckla tillit i relationen. 

 Självmedvetenhet; och strävan att vidareutveckla den, att lära sig mer om sig 

själv genom sina egna och andras emotionella responser samt om hur erfarenheter 

kan användas utan att okänsligt generaliseras. 

 Närvaro och fokus; att vara här och nu i mötet med klienten. 

Figur 2 visar en empirisk översikt av de viktigaste faktorerna av EI processen utifrån 

fyradomänmodellen (Mayer et al., 2008). Domän 1 är grunden för EI processen, utan denna 

kan inte efterföljande domäner finnas till. En ständig blixtsnabb växelverkan pågår 

oupphörligen mellan domänerna, ordningen är dock inte klarlagd förutom att domän 1 är 

utgångspunkten. Man bör ha i åtanke komplexiteten i processen där de tre nycklarna tillit, 

självmedvetenhet, närvaro och fokus omger de olika domänernas faktiska praktiska beteende 

som utförs i EI processen. Inom varje domän beskrivs vad terapeuterna gör rent praktiskt, 
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medvetet, omedvetet, intra- och interpersonellt. För att denna process skall vara framgångsrik 

i ett professionellt sammanhang är ramen bestående av de tre nycklarna nödvändig enligt 

terapeuterna. 

 

Fig. 2 Empirisk modell av EI processen baserad på data utifrån åtta terapeuter. 
 

På vilket sätt upplever deltagarna att deras förmåga att göra EI förändras och utvecklas 

efter flera år i yrket baserat på frågor utifrån de fyra domänerna?  

     Exempel på hur terapeuterna upplever sig ha förändrats kan bland annat utläsas ur de 

faktiska förändringarna i varje domän som de beskriver. Till exempel att terapeuterna hanterar 

känslor bättre (domän 4) men också hur dessa faktiska förändringar visar sig i deras beteende 

och förhållningssätt på ett mer övergripande plan. De beskriver hur de tänker allt mindre på 

teorier och metoder, vilket var viktigt i början av yrkeskarriären, att göra rätt utifrån deras 

utbildning. Efter åren som gått har de blivit mindre rädda för att göra fel och litar mer på sin 

egen förmåga och att kunskapen finns där integrerad med sig själva. Rädslan inför mötet med 
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  Domän 2: Bedöma   
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klienter har minskat i takt med att erfarenheten har ökat, erfarenheten av att ha mött så många 

olika människor. Det blir en vana att allt kan vara så olika, utan att det blir slentrian eller leder 

till att terapeuterna blir känslokalla. Ur denna erfarenhet och kunskap kommer också ett ökat 

mod vilket ökar deras trygghet i samtalet med klienterna men ger också ringar på vattnet i 

hela deras arbetssituation. En deltagare uttrycker det så här:  

Jag tror att jag är mycket modigare! Jag tror det handlar mycket om mitt eget mod. Jag är 

inte rädd för att göra fel. Jag är inte rädd för det jag gör. Och det tror jag handlar mycket 

om, jag är inte rädd för vad jag får höra. Nej, det finns inga sådana rädslor. 

Sammanfattningsvis har följande punkter poängterats för hur terapeuterna upplever att deras 

beteenden på ett mer övergripande plan har förändrats:  

 De tänker mindre och gör mer omedvetet (automatiskt). De litar mer på sina 

emotionella responser som utvecklas från ögonblick till ögonblick i samspelet med 

klienten. 

 De är tryggare och lugnare i sin yrkesroll. De är inte ängsliga utan litar på sin 

förmåga att ta emot klientens svåra känslor utan att överväldigas av egen rädsla och 

ångest. 

 De är modigare i mötet med klienten. Försvar som till exempel yrkesspråk och 

jargong lämnar de med åren vilket för med sig att de upplever sig kunna vara öppnare 

och mer ”nakna”, att helt enkelt vara sig själva i mötet. 

Upplever deltagarna att de medvetet samlar på emotionell kunskap och erfarenhet för 

att vidareutveckla sin EI baserat på frågor utifrån de fyra domänerna?  

     Inget i resultatet indikerar på att detta sker medvetet dock kan det utläsas att den 

emotionella kunskapen berikas genom att terapeuterna kontinuerligt utsätts för emotionellt 

krävande situationer. Dessa utmanar deras EI ständigt och ger även bekräftelse på vad som 

behövs bearbetas genom exempelvis handledning. Terapeuterna införlivar och reviderar hela 
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tiden sin emotionella kunskap genom mötet med varje klients unika berättelse. I olika 

sammanhang beskriver terapeuterna återkommande exempel på denna utveckling och vad den 

faktiskt innebär för deras yrkesutövande.  

Diskussion 

     Resultatet belyser vad en yrkesgrupp som dagligen möter människor i samtal kan berätta 

om hur de gör EI utifrån de psykologiska processer EI består av och att EI är betydelsefull vid 

psykoterapeutiska interventioner vilket tidigare forskning även har påvisat (Kaplowitz et al., 

2011). Terapeuterna gör EI i samtalssituationen och yrkeskompetensen vilar till stor del på en 

högt utvecklad EI. De viktigaste psykologiska processerna i EI identifieras i resultatet och 

belyser vad det är för speciellt med det sätt som emotionellt högt utvecklade individer 

bearbetar emotionell information på (Zeidner et al., 2009). I samtalet med klienterna gör 

terapeuterna EI inte bara intrapersonellt utan även interpersonellt, det vill säga de gör EI 

tydligt och konkret och de sätter också ord på klientens emotioner vilket hjälper klienten att 

på egen hand göra EI processen färdigt som denna kanske inte tidigare har förmått. 

Terapeuternas medvetenhet om betydelsen av ta hjälp och stöd i processen möjliggör 

terapeuternas ständiga utveckling av EI vilket även Jennings och Skovhults (1999) kvalitativa 

studie visade. Denna självmedvetenhet hos terapeuterna tillsammans med deras arbetssätt gör 

att de är en rik källa till information om EI och dess olika domäner, samt hur processerna i 

dem fungerar. 

     Under arbetet med terapeuterna har det blivit tydligt att begreppsdefinitionen av EI och 

dess olika domäner behöver utvecklas till bättre precision. Undersökningen leder fram till att 

den teoretiska atomistiska uppdelningen av EI i fyra domäner inte helt bekräftas. De fyra 

domänerna används samtidigt i en komplex och blixtsnabb process beskriver praktikerna, med 

detta belyses svårigheten med fyradomänmodellen tillika som den stärks av densamma. 

Närmare bestämt, det är svårt att urskilja de fyra domänerna av det skälet att de hänger så hårt 
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samman och bytena mellan dessa upplevs av terapeuterna som blixtsnabba nära nog utanför 

medvetandets registreringsförmåga. Ingen av de fyra domänerna klarar sig utan de andra, 

vilket i sin tur gjorde analysen av data stundom svårtolkad, då till exempel en beskrivning av 

domän 4 i data ofta också innehöll bitar från domän 1-3. Detta stärker teorin och 

uppbyggnaden av fyradomänmodellen (Salovey et al., 2008) och EI:s process i denna. Genom 

kvalitativa undersökningar kan aspekter som är närliggande och delvis överlappar varandra 

sammanföras till en istället för två. Likaså kan upptäckter av nya aspekter av EI göras som 

inte framhålls i nuvarande begreppsdefinitioner. Exempel på detta är betydelsen av tystnaden 

i samtal och olika valörer av tystnaden, inte minst i de terapeutiska samtalen då klienten ofta 

har svårt uttrycka sig verbalt, men likafullt förmedlar betydelsefull information ickeverbalt. 

Tystnaden läser människan av även i vardagliga situationer, men vi misstänker att människor 

är tämligen omedvetna om detta. I nära relationer, så som mellan kärlekspartners, blir 

förmågan extra viktig när oenighet råder i känslosamma diskussioner och någon av dem inte 

är lika verbal som den andre. När praktikerna reflekterar och använder introspektion rörande 

EI så återkommer var och en till att EI kopplas på/används vid inkänning av tystnadens 

kvaliteter. Vi tolkar det som att för terapeuterna är tystnaden en lika viktig informationskälla i 

domän 1 som de icke-verbala signalerna. Ett fynd som inte de teoretiska definitionerna av EI i 

introduktionen berör. 

     Eftersom EI processen kan gå oerhört snabbt och kan göras helt eller delvis omedvetet 

(Fiori, 2009; Zeidner et al., 2009) är den till viss del svår att få svar på, då det ligger närmast 

till hands att beskriva det man gör medvetet och uttalat än det man gör omedvetet och subtilt. 

Vid intervjuerna hade terapeuterna ofta svårt att svara på hur de såg ut och vad de i själva 

verket gjorde i situationerna, vilket vi anser belyser att det kan handla om implicita och ofta 

automatiserade beteenden.  
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Domän 1 

     Resultatet om hur terapeuterna gör domän 1 vilken innefattar; förmågan att uppfatta, känna 

igen, tolka emotioner i andras ansiktsuttryck, kroppshållning och ickeverbala uttryck både vad 

gäller att läsa av klienten, och hur de själva använder sig av den i sitt agerande på ett mer eller 

mindre medvetet sätt. I terapeuternas ständiga informationssökande under samtalens gång 

tydliggör de hur de pendlar mellan att studera klienten medvetet och omedvetet för att hitta de 

subtila signalerna för att bland annat få verifierat sina egna antaganden. Det hör till det 

omedvetna och automatiserade fokus som ofta beskrivs uppkomma när alliansen med klienten 

är uppbyggd. Detta automatiserade fokus stämmer överens med att det inte behövs någon 

kognitiv bearbetning (Sonnby-Borgström, 2012) av synintryck i ansikte-mot-ansikte-möten 

utan detta sker omedvetet, men terapeuterna är ytterst känsliga för det nuvarande kontextuella 

ögonblicket. Det går i linje med vad Salovey (2008) uttrycker, att domän 1 är en 

grundförutsättning för att EI ska fungera vilket vi tolkar som en springande punkt i EI 

processen. I det nedärvda affektsystemet (Tomkins, 1962 ref. i Sonnby-Borgström, 2012) ges 

möjlighet att uppfatta och respondera på ständigt växlande och subtila emotioner i samspel. 

Det betyder att kan vi inte gå vidare från domän 1 i EI processen blir bara emotionerna en 

känsla som stannar kvar utan mening, sammanhang och innebörd. För att konstruktivt kunna 

använda våra emotioner som vägvisare krävs att vi kan göra EI processen fullt ut ända till 

domän 4. När terapeuterna själva misslyckas med att göra sin EI process ser de känslan 

kanske mer som en trafikpolis som säger ´Stopp! Vad är det som du upplever nu?´ och 

ifrågasätter sig själva och söker därmed hjälp i form av handledning eller stöd av kollegor. 

Terapeuterna klargör ofta betydelsen av att allt de läser av hos klienten ska stämma överens, 

ett samstämmigt helhetsintryck. Ett exempel är om patienten uttrycker ett budskap med sina 

ord men skulle visa på något i sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck som blir motsägelsefullt, då 

skärps terapeuternas medvetenhet och fokus på domän 1 höjs och tas åter igen med resten av 
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domänerna för att vägas emot övrig information. Terapeuternas ständiga fokus på klienten 

och den informationsvinst det genererar bekräftas av att ansiktsuttryck (Fiori, 2009) kan visas 

och skifta blixtsnabbt. Därför fordras det att man är extra mottaglig och uppmärksam för att 

anpassa sig efter dessa och en ständig uppmärksamhet annars går man dem om miste. 

Processerna belyser också något viktigt i EI, och det är just förmågan att utläsa vad det är som 

verkligen är viktigt i ögonblicket och vad som inte är det (Mayer et al., 2008). Det är ofta att 

det som inte sägs är av större betydelse än själva orden, att avläsa tystnaden. I resultatet 

benämnde terapeuterna tystnaden som en informationskälla för hur de tolkade klientens 

ickeverbala uttryck. Dock fanns en svårighet för dem att svara på följdfrågan kring ”vad det 

verkligen är” som de bygger sin bedömning av tystnaden på. Här belyses något betydelsefullt, 

något som terapeuterna gör med en sådan självklarhet att det sannolikt sker automatiskt då det 

är svårt för dem att verbalisera ursprungskällan. Troligtvis är detta ett prov på det 

automatiserade beteendet som är så viktiga enligt Fiori (2009) för att uppnå framgångsrik 

känslobaserad prestanda. Mayer et al. (2008) och Salovey et al. (2008) har inte med tystnaden 

som en informationskälla i domän 1 och det har inga andra forskare heller tagit upp i de 

artiklar och i den litteratur som har studerats. Att uppfatta betydelser och emotionella 

dimensioner av tystnad är hittills förbisett i EI teorier och forskning. Att tystnaden och dess 

olika valörer hade en sådan viktig betydelse för terapeuterna i egenskap av källa till 

information var ett oväntade fynd i resultatet vilket ledde vidare till Crafoord (2005). Han 

benämner sju olika tystnader vilka han baserar på 40 års yrkeserfarenhet som psykiater, 

psykoanalytiker och psykoterapeut. Tystnaden kan enligt Crafoord (2005) delas in i två 

kategorier. Den första är tystnaden som en förutsättning; då den ena pratar är den andra tyst 

vilket är lyssnandets förutsättning och kan te sig på många sätt ivrig, intresserad eller likgiltig. 

Den andra är tystnader som uppstår i pauser där båda personerna i samtalet tiger och då menar 

Crafoord (2005) att det ges tid och möjlighet att »känna« på tystnaden och att avgöra vad den 
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har för innebörd, stämning eller färg eftersom den ofta bär på starka budskap. Tystnaden är 

enligt Crafoord (2005) kommunikation och den är en självklar del av varje samtal. I data från 

föreliggande studie framkom fyra valörer av tystnaden. Den första är ”den avvaktande 

tystnaden” vilken passar in under Crafoords (2005) den begrundande tystnaden; är stilla, 

eftertänksam och inte uppfordrande eller väntande på något avbrott eller gensvar, utan 

förmedlar en samklang i tystnaden som en ordlös visshet om vad den handlar om och för med 

sig en mening. Den andra tystnaden är ”den reflekterande tystnaden” vilken beskrivs av 

Crafoord (2005) som den skapande tystnaden; besläktad med den begrundande tystnaden och 

är ordlöst meningsfull men mer okänd och allvarlig, den uttrycker inre tillförsikt eller visshet 

om att personen behöver vara ifred vilket gör att samtal inte behövs för processens 

fortskridande. Till denna valör tillhör kanske även den tredje som terapeuterna benämnde som 

”den vilande tystnaden”. Den fjärde och sista benämns som ”den obekväma tystnaden” och 

hade behövts undersökas mer noggrant för att kunna urskilja vad det obekväma består av. 

Crafoord (2005) benämner flera obekväma tystnader den »passionerade« tystnaden; uttrycker 

den starkt återhållna, ångestfyllda och starkt mättade tystnaden, den sökande tystnaden; 

uttrycker den sökande, blyga, villrådiga ängslans tystnad, den grå tystnaden; uttrycker en 

tomhet och en frånvaro och förmedlar en stark ensamhet samt förefaller innehållslös, torftig 

och karg, den hotande tystnaden; är återhållen, skrämmande och ger onda aningar eller den 

svarta tystnaden; är den närvarande dödens tystnad. Framtida forskning behöver mer 

uppmärksamma tystnadens roll i EI eftersom tystnaden är en viktig del av domän 1 och vårt 

sätt att kommunicera på, kanske speciellt i professionella relationer som terapeut och klient, 

då förmågan att kunna avläsa och tolka tystnaden är särskilt betydelsefull. Att avläsa och 

tolka tystnad är naturligtvis betydelsefullt i alla relationer. Kan hända att även känslan i 

rummet som deltagarna beskrev som en källa till viktig information trots allt är en valör av 

tystnaden som ”känns” av. Benämningen bevarades som ett fristående begrepp eftersom 
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terapeuterna återkom till denna benämning och aldrig själva innefattade den under 

tystnaderna. Tilläggas bör att det inte alltid är tyst när skiftningen sker i rummet och 

stämningen förändras. En möjlig tolkning av detta kan vara att känslan i rummet också skulle 

kunna vara en uppfattad humörsvängning (affektsmitta) som registrerats, medan tystnadens 

valör bygger på de uteblivna ord som skulle ha yttrats (Crafoord, 2005) och blir därmed mera 

komplex. En djupare undersökning med fokus på dessa båda begrepp hade krävts för att 

avgöra var i skillnaderna ligger, om det nu finns en skillnad. Men klart är att terapeuterna 

benämner dem olika och förlitar sig på dem båda som viktiga informationskällor under 

samtalens gång och i sin EI process. Vi vill hävda att det är en förfinad del av förmågan i 

domän 1. Inte nödvändigtvis något människan utvecklar senare i livet och med hjälp av 

erfarenhet utan något som finns med sedan födseln då vi inte har något annat språk att tillgå. 

Alla har nog någon gång känt av skiftningar i tystnaden under ett samtal när vi själva för talan 

men känner, uppfattar, direkt om den andre har slutat lyssna och fokuserar på något annat. 

Alltså först kändes en närvaro i tystnaden från den andre och sedan en frånvaro, vi kan inte 

lura varandra genom att låtsas. Närvaron är grundläggande för alla samtal och är i hög grad 

grunden för det terapeutiska samtalet och det empatiska förhållningssättet (Holm, 2005). Med 

närvaron bekräftas den andre, samtidigt som betydelsen av budskapet i berättelsen bedyras 

med just den blotta närvaron. Det skulle kunna vara så att individer som har 

koncentrationssvårigheter brister redan här och signalerar därmed en form av ointresse vilket 

inte är en stabil byggsten till vänskap och goda relationer, samtidigt löper de stor risk att 

missa betydelsefulla signaler och budskap i domän 1. Detta i sin tur gör hela den fortlöpande 

EI processen knagglig.  

     Terapeuterna använder domän 1 både interpersonellt för att hela tiden läsa av klienten i 

avsikt att skapa en förståelse för denna och intrapersonellt (både implicit och explicit) för att 

själv signalera till exempel empati, lugn och närvaro genom sitt kroppsspråk och 
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ansiktsuttryck. Vilket kan belysa terapeuternas goda EI förmåga enligt Fiori (2009) som 

menar att just det implicita handlandet vittnar om en automatiserad handling vilken därmed 

sker snabbare och mer effektivt. Det är med andra ord möjligt att lära sig använda flera av 

kroppsspråkets och ansiktsuttryckens signaler medvetet men dessa måste integreras väl annars 

kommer de inte att smälta in med vårt eget sätt att kommunicera på och blir därmed inte 

trovärdiga och till en del av det så betydelsefulla helhetsintrycket.  

Domän 2 

     Resultatet om hur terapeuterna gör domän 2 vilken innefattar förmågan att; använda 

emotionell information i kognitiva processer visar att terapeuterna inte var rädda för att ställa 

frågor till klienterna eller inom sig själva för att kunna göra bedömningar i emotionella 

situationer. Enligt Fiori (2009) präglas individer med hög EI av att bättre kunna urskilja när 

en känsloreaktion antingen är oväsentlig och därmed vilseledande, eller är korrekt i 

situationen. Detta sker genom att individen ifrågasätter källan till den emotionella reaktionen 

genom att observera dess effekter på beteendet och blir medveten om den somatiska 

reaktionen i kroppen. Detta går hand i hand med resultatet, terapeuterna observerar effekter på 

beteenden och är uppmärksamma på somatiska reaktioner i kroppen, både hos sig själv och 

hos klienten och ifrågasätter källan till den emotionella reaktion som utlöses i situationen. 

Ifrågasättandet består i terapisituationen av att terapeuterna ställer frågor, dels inom sig själv 

och dels till klienten. Även om processen kanske i ett helt annat sammanhang ligger helt på 

det intrapersonella planet (det vill säga att ifrågasättandet sker till största del enbart inom den 

enskilda individen i dennes beslutsprocess) vi vill påstå att det terapeuterna gör i samtalet med 

klienten är att vidareutveckla klientens EI. Terapeuten hjälper klienten göra EI genom att 

explicit och verbalt genomföra den tillsammans. 

     Teorin överensstämmer med resultatet i domän 2, terapeuterna litar på sin magkänsla och 

intuition som kommer av en situation vilket tyder på en hög EI. Här åsyftas en reflekterad 
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magkänsla baserad på väl utvecklad självmedvetenhet respektive självkritik och 

självmedvetenhet, därjämte undersöker terapeuterna sina intuitiva slutsatser (magkänslan) och 

ifrågasätter dem i den kontinuerliga handledningen. Individer med hög EI kan ha en starkare 

autonom respons på emotionell information (Fiori, 2009) men detta sker troligen inte på en 

medveten nivå. Sådan känslighet för invärtes förnimmelse kan representera en stark fördel när 

det gäller att styra beteenden mot den mest positiva konsekvensen, men folk i allmänhet 

(Fiori, 2009) kan inte skilja mellan oväsentliga emotioner och emotioner som tillhör 

situationen, utan drar ofta felaktiga slutsatser. Men när individer ifrågasätter sambandet, 

precis som deltagarna ständigt gör i samtalssituationen, mellan sin emotion och föremålet för 

denna kan effekten av kongruens försvinna. Av detta dras slutsatsen att emotioner är en god 

källa till information och erbjuder en signal om det bästa valet av slutsats i situationen så vida 

man ifrågasätter dess ursprung (Damasio, 1994 ref i Fiori, 2009). På samma sätt gör 

terapeuterna, de söker verifiering av magkänslan genom sina ständiga frågor inom sig själva 

och till klienten och i subtila signaler samt i att läsa mellan raderna. 

Domän 3 

     Domän 3 innefattar att förstå och analysera emotionell information. Terapeuternas 

beskrivning av domän 3 är något av en motsägelse eftersom de väldigt ofta lyfter fram 

betydelsen av sina erfarenheter i denna domän samtidigt som de betonar vikten av att se varje 

individ med sin berättelse som unik och inte ha någon form av förutfattad mening grundad på 

just de samma erfarenheter. Dessa erfarenheter är till mångt och mycket det som Mayer et al. 

(2008) benämner som emotionell kunskap vilken terapeuterna till stor del förlitar sig på i 

mötet med klienten, samtidigt som den utvecklas därav. Terapeuterna uttrycker att de har ett 

empatiskt förhållningssätt, föreliggande studie valde att placera empati i denna domän (Fiori, 

2009). En av komponenterna i empati är affektsmitta (Sonnby-Borgström, 2012), terapeuterna 

”fångar upp” klientens affekttillstånd. Det kan vara känsla av yrsel, tryck över bröstet, känsla 
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av ångest etcetera. Det betyder att terapeutens kropp har tagit emot budskapet innan den 

emotionellt-kognitiva reflektionen, som leder fram till frågan till patienten, har fullföljts. 

Terapeuterna använder sig av detta medvetet, både som informationskälla för att öka 

förståelsen men också medvetet, i betydelsen självmedvetet, då de alltid försöker skilja på 

sina egna och klientens känslor. Detta är i sin tur grunden till domän 4:as viktigaste del 

nämligen att kunna hantera känslor. När terapeuterna brister i denna förmåga och smittas ”för 

mycket” av klientens affekter är det återigen självmedvetenheten som får dem att söka stöd 

och hjälp i handledning för att reda ut omständigheterna. Vilket väldigt väl belyser de 

förutsättningar för empati som Holm (2005) ställer: stabil identitet och självkänsla, 

affekttolerans och härbärgerande förmåga samt medvetenhet om känslomässiga signaler som 

kunskapsförmedlare. Vi tolkar data och Holm (2005) som att det är en fin balans mellan att 

använda känslorna som informationskälla och låta sig smittas, samtidigt inte låta sig 

överväldigas. Det kräver en självmedvetenhet. Denna balansförmåga belyser enligt Mayer et 

al. (2008) en hög EI-förmåga, vilket stärker våra antaganden att terapeuter har en hög EI och 

där med även vårt val av urval. Resultatet visar att med sitt empatiska förhållningssätt hjälper 

terapeuterna klienten att utföra domän 3 eller att göra EI, genom att de använder klientens 

emotionella berättelse och den affektsmitta den orsakar som informationskälla för att återge 

den verbalt. Saarni (1999) menar att färdigheten att kunna använda en vokabulär av 

emotionella uttryck är intimt kopplat till den egna förmågan att förstå, vilket är just det 

terapeuterna hjälper klienterna med. Genom att de speglar och bekräftar så att klienten själv 

kan förstå och analysera den emotionella informationen. Samtidigt vill terapeuterna få sina 

egna antaganden verifierade. Allt detta sker samtidigt som de signalerar tillit och förståelse 

genom att imitera klientens beteende, både medvetet och omedvetet. Här kan det också krävas 

att terapeuterna snabbt återvänder till domän 1 för att signalera något helt tvärt om, så som 

lugn, då klienten är upprörd och för att själv (domän 2) bibehålla ett så funktionellt tänkande 
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som möjligt. Denna process stämmer väl överens med Hurleys (2013) studie som belyste 

vikten av självmedvetenhet, fokus på den andra, mottaglighet, tillit och empatisk förmåga 

vilka alla hade stor betydelse för framgång i praktiserandet av samtalsterapi i mentalvården.  

Domän 4 

     Resultatet om hur terapeuterna gör EI i domän 4, vilken handlar om hur individen reglerar, 

undviker eller omformulerar bedömningar av emotioner för att lugna sig själv, visar att ofta 

lär terapeuterna detta av erfarenhet precis som Salovey et al. (2008) menar. Terapeuterna har 

distans till känslor genom den emotionella kunskap de fått genom yrkeserfarenhet och enligt 

resultaten är de även medvetna om sin inverkan på andra, de har en väl utvecklad förmåga till 

emotionell självreglering. Just förmågan att hantera emotioner är en av nyckelkomponenterna 

i EI (Burrus, 2012) individer med hög EI är (Fiori, 2009) mer effektiva än individer med låg 

EI på att automatiskt reglera emotioner. I en emotionellt utmanande situation beskriver 

terapeuterna hur de medvetet lutar sig tillbaka och andas, detta går hand i hand med forskning 

(Zeidner et al., 2009) kring emotionellt utmanande situation som tyder på att handlingarna 

främst är explicita, men de innefattar även implicita processer. Terapeuternas professionella 

förhållningssätt stödjer dem och hjälper dem hålla fokus i arbetet, de vet vad man bör och inte 

bör göra i yrkesrollen och utifrån målet för det professionella uppdraget. Detta kan kopplas 

till att hanteringen av emotioner ofta involverar hela personligheten (Mayer et al., 2004) och 

är integrerade i individens sociala medvetenhet, kunskap om sig själv, planer och mål. Enligt 

resultatet skapar terapeuterna själva förutsättningar för att orka med att hantera emotioner 

bättre genom att ha en återhämtande fritid och ledighet, handledning och i samtal med 

kollegor. Handledning är enligt Holm (2005) en effektiv metod för att utveckla 

självkännedom, affekttolerans och kunskap. Ett högre EI hos en individ står i relation till ett 

bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande (Lopes et al., 2004; Martins, Ramalho & Morin, 

2010; Mayer et al., 2008; Zeidner et al., 2012), deltagarna var psykiskt friska och mogna nog 
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att se om sitt emotionella välbefinnande och medvetna om hur deras emotionella hälsa och 

återhämtande fritid påverkade deras arbete (Jennings & Skovhult, 1999). 

Terapeuternas upplevelser av utveckling 

     Denna studie ämnade ta reda på om terapeuterna upplever att deras förmåga att göra EI 

förändras efter flera år i yrket? Resultatet visar att så kan vara fallet. Terapeuterna beskriver 

att de tänker mindre och gör mer automatiskt, är tryggare i sin yrkesroll, och är modigare i 

mötet med klienten. Att vara modig och inte rädd, osäker, lättkränkt och försvarsinställd är 

enligt Holm (2005) villkor för att kunna utveckla de komponenterna som empati består av 

vilket tyder på att terapeuterna åtminstone har rätt förutsättningar för utveckling. Terapeuterna 

införlivar och reviderar hela tiden sin emotionella kunskap genom mötet med varje klients 

unika berättelse, genom övning har förbättringar av EI påvisats (Nelis et al., 2009). Detta 

överensstämmer med vad Schutte och Malouff (2012) menar. Närmare bestämt att individer 

som ofta får möjlighet eller upprepat befinner sig i situationer där det krävs emotionell 

kompetens bli ”primade” i sin förmåga till EI. I olika sammanhang beskriver terapeuterna 

återkommande exempel på denna utveckling och vad den faktiskt innebär för deras 

yrkesutövande. Men det kan diskuteras om detta är en utveckling i EI eller en mer allmän 

utveckling som hänger ihop med andra förmågor vilket är svårt att påvisa.  

De tre nycklarna; tillit, självmedvetenhet, närvaro och fokus 

     Tre nycklar framkom för att möjliggöra EI i terapisituationen, tillit, självmedvetenhet, 

närvaro och fokus. Grunden till att EI ska gå att genomföra och att klienten ska våga öppna 

sig är tillit, terapeuterna måste kunna skapa en trygg relation. Dessutom behövs en 

självmedvetenhet, det vill säga att de har kännedom om sina egna men också andras 

reaktioner och känslor samt om hur de kan använda sin erfarenhet men att aldrig generalisera. 

Slutligen för att skapa tilliten och för att den ska upplevas som äkta och för att kunna använda 

medvetenheten samt där med göra EI fullt ut krävs en närvaro och fokus på klienten. Annars 
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kommer viktig information inte att uppfattas och förbises, subtila signaler går inte att utläsa 

och avläsa om delar av fokusen är någon annanstans. Detta överensstämde mycket väl med 

det resultat som framkom från den relativt nya studien av Hurley (2013) som belyste vikten 

av självmedvetenhet, fokus på den andre, mottaglighet, tillit och empatisk förmåga. Hurleys 

(2013) studie visade att det fanns en stark grund för att höja betydelsen av EI gentemot de 

tekniska metoder som ofta används i utbildning. Eftersom EI i studien visade sig ha stor 

betydelse för framgång i praktiserandet av samtalsterapi vilket även Kaplowitz et al. (2011) 

påvisade inom psykoterapi. 

Metoddiskussion 

     Metodval och urvalet (Maykut & Morehouse, 1994; Hassmén & Hassmén, 2008) av 

deltagarna fungerande väl utifrån studiens syfte och frågeställningar. Mycket kunskap utvanns 

om EI genom att belysa den utifrån ett professionellt perspektiv. Studien visar att det går att 

intervjua om EI vilket inte är självklart i och med att EI-responser (Zeidner et al. ,2009; Fiori, 

2009) är delvis implicita och ofta automatiserade beteenden men genom grävande följdfrågor 

klargjordes även implicita (Maykut & Morehouse, 1994) fenomen i respektive domänerna. Vi 

anser att första-persons-perspektivet (Neilsen & Kazniak, 2008) är nödvändigt för att förstå 

hur EI används intrapsykiskt och interpersonellt i samtalssituation.  

     Vi har försökt att vara sensitiva inför studiens kontext (Yardley 2000, ref i Smith, 2003) 

genom att grunda studien i teori både om EI och om terapi. Innehållsvaliditeten baseras på att 

intervjufrågorna är direkt utformade efter teorierna om de aspekter som ingår i 

begreppsdefinitionen av EI i fyradomänmodellen. Resultatet som följde därutav anses var 

koherent (Langemar, 2008; Yardley 2000 ref. i Smith, 2003) med teori och empiri. 

Transparens (Yardley 2000, ref i Smith, 2003) har åstadkommits genom att noggrant och 

tydligt beskriva metod delen. Yardley (2000, ref i Smith, 2003) menar att hur väl en studie än 

bedrivs är en viktig test av dess giltighet om den verkligen säger oss något användbart eller 
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viktigt, med andra ord har inverkan och betydelse. Föreliggande studies resultat med 

praktikers citat och analys kommer förhoppningsvis att mottas med intresse bland kliniker då 

det inte tidigare finns mycket sådan här text med praktikers beskrivningar av hur de använder 

och tolkar sina emotionella responser. Resultatet som klargör hur terapeuterna gör EI i 

samtalen med klienter kan nog andra terapeuter känna igen sig i. Det kan konstateras att om 

terapeuterna i undersökningen skulle ta del av varandras svar skulle de känna igen sig i 

varandras sätt att bearbeta emotionella samspelsprocesser. Därmed inte sagt att det är möjligt 

att generalisera resultatet eftersom urvalet endast är litet. Dock är resultatet intressant 

eftersom det ger viss kunskap om hur professionella använder EI och ger en fingervisning om 

hur man med framgång gör EI. Studien skulle kunna användas vid till exempel kliniska 

seminarium i syftet att öka medvetenhet och sensitivitet för emotionella processer.  

     Tre svagheter med studien som är värda att omnämna är för det första att dataprogram för 

sammanställning av kvalitativa data hade varit intressant att använda, det hade blivit ett 

komplement till det manuella arbetet. För det andra förelåg ett stort bortfall. Anledningen 

torde vara att tio av de tio som föll bort endast fick en fråga via mejl av sin kollega medan de 

åtta som deltog hade en mer personlig första kontakt med oss. Hur detta bortfall har påverkat 

resultatet är svårt att uttala sig om, eftersom materialet dessutom var mättat (Maykut & 

Morehouse, 1994) efter de åtta intervjuerna som redan hade utförts. För det tredje 

genomfördes intervjuerna i olika miljöer och dessutom både via telefon och i personliga 

möten. Detta kan ha påverkat hur deltagarna har svarat (Maykut & Morehouse, 1994), det 

framkommer dock inga tydliga skillnader varken i öppenheten i intervjuerna eller i 

deltagarnas vilja att finna svaren. Tydligt vid samtliga intervjuerna var dock att deltagarna har 

en stor vana att tala och reflektera kring emotioner och de har en mycket god förmåga att sätta 

ord på sina emotioner och beskriva de processer som sker både inter- och intrapersonellt. 
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Därtill är terapeuterna vana vid att tala med okända personer vilket förenklade 

intervjusituationerna och hjälpte till att skapa gynnsam stämning.  

Implikationer – praktisk tillämpning 

     Vilken lärdom kan dras av hur terapeuterna gör EI? Väldigt mycket men som vi ser det är 

det främst två saker att ta fasta på och dessa båda är till mångt och mycket varandras 

förutsättningar. För det första krävs en närvaro och fokus i sociala sammanhang och speciellt i 

samtal med varandra. För det andra behöver vi uppfatta alla nivåer av kommunikation som 

inbegrips i domän 1, den lägger nämligen inte bara grunden utan också ribban för resten av 

EI-processen. Därutöver kan det enkelt uttryckas att vi behöver självmedvetenhet och 

emotionell kunskap som hjälper oss att bedöma, förstå och hantera våra egna och andras 

emotioner. 

Framtida forskning 

     Sammanfattningsvis ses intressanta utmaningar i den fortsatta forskningen om EI. Vi ser 

att det är av betydelse att för det första vidareutveckla teorin och precisera begreppet genom 

första-persons-perspektivet med respondenter som använder EI professionellt. För det andra 

är det angeläget att vidare forska om de emotionella valörerna av tystnad och dess funktion 

och betydelse i EI, inte minst i fyradomänmodellen.  

 

 

Ett avslutande tack 

     Till alla våra deltagare för att vi fick ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Utan er 

hade detta arbete inte blivit till! Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare Eva 

Twetman för att ha delat med sig av sin gedigna kunskap om emotioner, sitt inspirerande 

engagemang och sina goda råd. 
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Bilaga 1 

Semistrukturerad intervjuguide 

Jag antar att klienter har olika verbala förmågor och vana att berätta om sig själva, stämmer 

det? 

Beskriv hur du upplever att du gör för att förstå en klient som har svårt att 

beskriva sitt psykologiska tillstånd! 

Ge exempel! (Vad i personens andra uttryck tar du in? Kroppsspråk, 

ansiktsmimik) 

Om jag var en fluga på väggen vad skulle jag se? 

Märker du om en person inte talar sanning, eller inte säger allt? 

 Vad är det som du lägger märket till då? Vilka är signalerna? 

Vilka verktyg har du fått från din utbildning för att läsa av icke-verbala 

signaler? 

Kan du reflektera över hur stor del av denna process som du tror att du gör 

omedvetet? 

Jag antar att klienter är tysta, att de säger ingenting ibland. Stämmer det? 

DÅ skulle jag vilja att du tänker på sådana situationer! 

Min fråga är vad händer inom dig då? 

Hur går dina tankar? 

Beskriv dina typiska responser gentemot klienten! 

Om jag var en fluga på väggen och observerade – hur ser du ut då? 

(Hur tänker du kring hur du själv sitter osv?) 

 Vilka känslor har du då? 

Vad hos klienten brukar du observera när hon/han är tyst? 

Vad av det du ser använder du för tolkning tror du? 

 När du har en klient med bristfällig mimik, vad förlitar du dig på då? 
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Finns det olika slags tystnad enligt din mening?      

         Om ja: Beskriv vilka olika tystnader det kan vara mellan dig och din klient! 

Utlöser de olika valörerna av tystnad olika beteenden hos dig? Beskriv vilka! 

Hur kan du se att denna förmåga att läsa av och tolka klientens alla uttryck har utvecklats 

under din karriär?            

         På vilket sätt är detta mest påtagligt?  

Hur har förmågan förändrats? 

Kan du beskriva hur du gör annorlunda? 

Jag antar att en person med ditt yrke vars syfte är att hjälpa klienter som har det svårt att 

komma vidare, då och då blir känslomässigt berörd under samtalen? 

 Beskriv vad som händer inom dig när du blir berörd! 

Om jag var en fluga på väggen vad skulle jag se när du är berörd? 

Vilka är dina spontana kroppsförändringar när du blir berörd? 

 Vad visar du för klienten när du blir berörd? 

Varför visar du det? 

Vad väljer du bort?  Varför? 

Hur uppfattar du att klienten påverkas av att du blir berörd? 

Hur avgör du om klienten har fastnat och behöver hjälp vidare i samtalet eller att denne bara 

måste få sitta tyst?  

 

När du har ett samtal med en klient som blir väldigt arg och upprörd, skriker och riktar ilskan 

mot dig.  

Kan du beskriva vad du försöker fokusera på då? 

Vilka verktyg har du fått från din utbildning för att fokusera på rätt saker? 

 Hur gör du för att hantera klientens känslor?  
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 Hur GÖR du för att härbärgera klientens känslor? 

 Hur gör du för att hantera dina egna känslor, händer det att du blir rädd? Arg? 

Om du trots din förmåga ändå blir upprörd och blir provocerad av klientens 

uttryck: Hur gör du då? 

  Hur går ditt inre resonemang? 

På vilket sätt har din förmåga att hantera dina känslor i svåra situationer förändrats under din 

karriär? 

Hur har förmågan förändrats? 

Kan du beskriva hur du gör annorlunda? 

Jag antar att du genom ditt yrke har utvecklat en rik vokabulär för emotioner och känslor, 

stämmer det? 

        Kan du beskriva hur din förmåga att verbalt sätta ord på känslorna påverkar samtalen?  

 Klientens framåtskridande? Djupare förståelse för sin situation? 

 Vad betyder det för din inre monolog? 

 Har en ökad vokabulär hjälpt dig utveckla ditt arbetssätt? 

På vilka sätt förstärker du dina uttryck gentemot klienten om inte orden räcker 

till? (kroppsspråk, satsmelodi, röstläge, härma, luta sig framåt, handrörelser 

mm) 

Jag förmodar att en viktig del av i mötet med patienten är att visa empati?  

 På vilka sätt visar du för patienten att du förstår den? 

Vi går tillbaka till de tysta mötena vi talade om förut:  

Kan du uttrycka empati utan att säga något? Om jag var en fluga på väggen vad 

skulle jag kunna se då? 

Till motsats i en provocerande situation, kan du uttrycka empati då? Hur? På 

vilka sätt? 
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På vilket sätt har din förmåga att bemöta patienten i svåra situationer förändrats under din 

karriär? 

Hur har förmågan förändrats? 

Kan du beskriva hur du har förändrats i dessa situationer? 

I samtalen med klienter antar jag att du måste kunna hantera dina egna känslor och härbärgera 

klientens?  

På vilket sätt kan du påverka patient med dina känslor?  

 Försöker du att positivt påverka klienten med dina känslor?  

Hur då?            Eller varför inte? 

Beskriv hur din förmåga att hantera dina känslor påverkar klientens uppfattning 

om dig! 

Om klientens känslor är signaler på hur de mår, på vilket sätt använder du dem i dina 

beslutsprocesser?    (Gå vidare i samtalet! Behandlingen! Allvarligt sjuk/fara för sig själv?) 

Ofta poängteras betydelsen av att vara här och nu, hur viktigt är det i din yrkesroll i samtalen? 
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Bakgrundsfrågor   

Namn:___________________________________________________________ 

Ålder:_____    Kön:______ 

Yrke:____________________________________________________________ 

Arbetsplats:_______________________________________________________ 

Ev. tidigare yrkeserfarenhet inom området___________________________________ 

Totala antal yrkesår:________ 

Utbildning:_______________________________________________________ 

 

Bakgrundsinformation 

Vi studerar psykologi 61-90 hp vid Högskolan i Halmstad och just nu skriver vi en C-uppsats. 

Syftet med vår studie är att finna några av de viktiga nycklarna som yrkespersoner inom olika 

former av samtalsterapi använder sig av i möten med klienter. Hur de på olika sätt använder 

och hanterar sina och patientens emotioner för att nå ökad förståelse och kunskap om 

patienten, med fokus i de svåra samtalen där krävande emotionella situationer uppstår. 

Vi vill informera om att ditt deltagande självklart är helt frivilligt och du får avbryta när du 

vill. Intervjuerna kommer att vara ca en timme, den behandlas konfidentiellt och kommer att 

kodas för att inte kunna kopplas till din identitet. Önskar du ta del av studien skickar vi dig 

den gärna i efter hand.  

 

Helen Folkesson och Susanne Ljungberg 
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Bilaga 2 

Transkriberingsföreskrifter 

 Intervjuerna skrivs ut ordagrant, förutom talspråk som skrivs på korrekt svenska som 

exempelvis sånt’ blir sådant. 

 Ord som poängteras mycket tydlig skrivs ut med versaler. 

 Vi skriver ut: SKRATT, SKRATT BÅDA, SUCK, mmm, hum, eeh, små skratt mitt i 

replik; hehehe. 

 Kroppsspråk som använts för att förtydliga och där med behövs för förståelsen av 

meningen skrivs ut inom parantes. 

 Viktiga tonlägen skrivs ut inom parantes för att exempelvis skämt och ironi inte ska 

missförstås i efterhand. 

 Pauser skrivs ut med tre punkter mellan orden, dock skrivs långa pauser ut med 

PAUS. Vi mäter dock inte tiden på hur länge någon paus varar. 

 De åtta deltagarna kodas med bokstäver från A till H och intervjupersonen benämns 

med I.  

 Vid byte av person som talar; ny rad. Förutom när intervjupersonen och deltagaren 

fyller i varandras meningar då fortsätter transkriberingen på samma rad, men varje ny 

person markeras först med respektive bokstav. 
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