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Abstrakt 

Denna uppsats syftar till att beskriva och diskutera psykoterapi med hjälp av retoriska 

begrepp; i synnerhet hur en psykoterapeut kan använda sitt ethos, eller person, som ett medel 

för att övertyga patienten, och därefter diskutera hur dessa insikter i sin tur kan användas i 

andra retoriska situationer. 

Klassisk retorik förknippas med en talare som utövar påverkan på en månghövdad publik, 

men den moderna retoriken är bredare, och inbegriper alla tillfällen där någon söker i tal eller 

skrift påverka någon annan, inklusive sig själv. Med denna bredare definition kan även 

psykoterapi räknas som en form av retorik. Psykoterapin gör dock maktfördelningen mellan 

talare och tilltalad extra tydlig, i och med att det är upp till patienten att avgöra om retoriken 

ska uppnå sitt syfte eller ej, det vill säga om åhöraren ska låta sig påverkas av den. I 

psykoterapi är det också viktigt att göra skillnad mellan att övertalas och övertygas: för att en 

beständig förändring ska inträda hos patienten måste den djupare, ”inre” formen av förändring 

äga rum.  

Ett viktigt medel för att övertyga en åhörare är att talaren etablerar ett trovärdigt ethos, det 

vill säga presenterar en trovärdig personlighet. En psykoterapeut kan göra detta på flera sätt, 

till exempel genom att visa medkänsla och empati; behålla sin roll som expert men ändå vara 

personlig när situationen kräver; och skapa en balans mellan direkt och indirekt styrande av 

den aktuella terapisituationen. Applicerade med en dos kreativitet kan dessa aspekter vara 

givande att utforska även i andra retoriska situationer.   

 

Nyckelord: retorik, psykoterapi, ethos, övertyga, övertala, phronesis, arete, eunoia 
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Abstract 

This paper aims to describe and discuss psychotherapy in rhetorical terms; in particular how 

psychotherapists can use their ethos, or person, as a means for convincing the patient, and 

subsequently discuss how these insights in turn can be useful for other rhetors.  

Classical rhetoric is commonly associated with one speaker exercising influence on an 

audience of many, but modern rhetoric is broader, and includes all situations where someone 

is attempting, by speech or in writing, to affect anyone, including the rhetor himself. With this 

broader definition, psychotherapy may also be considered a form of rhetoric. Psychotherapy 

does, however, highlight the aspect of power distribution, in that it is clear that it is up to the 

patient to determine whether the rhetoric will achieve its purpose or not, that is, if he will be 

influenced by it. In psychotherapy, it is also important to differentiate between persuading and 

convincing: for a permanent change to occur in the patient‟s thoughts and actions, the deeper, 

"internal" form of conviction is necessary for change to take place.  

When attempting to convince an audience, it is important for the speaker to establish a 

credible ethos, that is, present a trustworthy persona. A psychotherapist can do this in several 

ways, including demonstrating compassion and empathy; retain an expert role but still be 

personal when the situation requires; and strike a balance between direct and indirect control 

of the situation. Creatively explored, these aspects may be fruitful for other rhetors as well. 

 

Keywords: rhetoric, psychotherapy, ethos, convince, persuade, phronesis, arete, eunoia 
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1 Inledning 

När jag berättat för andra om temat för min uppsats, har några överraskat mig genom att 

reagera starkt negativt på mitt påstående att psykoterapi är en form av retorisk påverkan. Jag 

kan tänka mig att denna reaktion är vanlig: retoriken har ända sedan Platon dragits med ett 

dåligt rykte: ”Rhetoric bashing continues in an almost unbroken tradition from Plato‟s day to 

the present” påpekar James Herrick (2009:2). Retorik finns dock i många fält som inte 

generellt anses vara ”retoriska”. I bred mening kan retorik ses som läran om hur vi använder 

språket – och därmed organiserar våra tankar – effektivt. Men våra blandade känslor kring 

retoriken har troligen främst att göra med dess koppling till just påverkan, som Herrick 

skriver: ”persuasion, that most suspect but essential human activity” (Herrick 2001:2-3). Det 

kanske tar emot att tänka sig att en terapeut påverkar sin patient – men å andra sidan, varför 

då över huvud taget ta hjälp av psykoterapi? Varför inte lösa problemen själv eller kanske tala 

med en god vän?  

Daniel J. O‟Keefe påpekar att forskning om övertygandets mekanismer försiggår inom 

många vetenskapliga discipliner, ja i nästan alla samhällsvetenskaper som psykologi, 

kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap och antropologi, och det har fått 

tillämpningar i relaterade områden som reklam, marknadsföring och folkhälsa. Han påpekar 

också att liten möda läggs på att integrera och koppla samman resultaten som uppnåtts i 

respektive fält (O‟Keefe 2001:575). Denna uppsats kan ses som ett försök att koppla ihop 

fälten retorik och psykologi. Jag kommer därför att resonera kring professionella samtal, och 

mer specifikt aspekter på övertygande, i retoriken såväl som i psykoterapin. Jag hoppas jag 

kan nyansera och förtydliga just begreppet ”övertyga”, och visa på vilka sätt en psykoterapeut 

använder retorik för att påverka en patient.
1
   

1.1 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats undersöker jag således retorikens roll inom ett område som traditionellt inte 

förknippas med retorikvetenskapen. Syftet är att analysera och klargöra hur retorikens idé om 

ethos som ett sätt att övertyga en åhörare används av en psykoterapeut i mitt material. Den 

                                                 
1
 Psykologilitteraturen växlar mellan att använda begreppen patient och klient, men efter Wachtels 

argumentation använder jag ”patient” genomgående. Wachtel anser att ”klient” låter för affärsmässigt, och tar 

sin utgångspunkt i latinet: ”apparently, the Latin root of the word patient is „one who suffers,‟ whereas the root 

of client is „one who depends.‟” (Wachtel 1998:viii-ix). 
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första forskningsfrågan lyder alltså: med utgångspunkt i mitt valda material, hur kan en 

psykoterapeut etablera och använda sitt ethos i kontakten med patienten? 

Därtill vill jag också diskutera på vilka sätt dessa insikter kan vara användbara i andra 

retoriska situationer. Den andra, underordnade, forskningsfrågan lyder därmed: Kan insikter 

om hur en psykoterapeut använder sitt ethos i det aktuella materialet vara användbart i andra 

retoriska situationer? 

1.2 Metod 

Min metod följer en slags trattmodell, där jag rör mig från det generella till det mer specifika. 

Den inledande genomgången av vad psykoterapi är, samt vilka aspekter av retoriken som jag 

anser är relevanta för att diskutera psykoterapi som en retorisk yttring, hämtar jag främst från 

olika sammanfattningar av respektive disciplin. Avsikten är att lyfta fram den speciella form 

av retorik som jag bedömer utspelar sig i psykoterapi. För att sedan belysa dessa aspekter 

använder jag material där psykologer beskriver och reflekterar kring psykoterapins 

förutsättningar, mer specifikt om själva patientmötet. I detta analysarbete har alltså den första 

frågan varit starkt ledande. Analysen utgör därmed både en fördjupning och en konkretion av 

uppsatsens teoretiska del. Slutligen försöker jag resonera kring hur dessa reflektioner kring 

patientmötet kan överföras till andra typer av retoriska yttringar.  

Ett sätt att utforska retorik i psykoterapi skulle kunna vara att göra en huvudsakligen 

lingvistiskt präglad analys, där man analyserar hur terapeuten etablerar sitt ethos genom sina 

språkliga val. En sådan studie anser jag dock främst bör baseras på empiriskt material, på 

verkliga terapeutiska samtal, för att säkerställa att dialogerna är realistiska. Vi kan förvänta 

oss att dialogavsnitt som används i litteraturen tillrättalagts i någon mån för att passa textens 

syfte. Men det främsta skälet att jag valde att frångå denna metod är att jag fann den alltför 

begränsande: jag skulle då inte kunna använda psykoterapeuternas egna reflektioner om sin 

person och framtoning, som framkommer i deras texter.     

Jag letade därför efter material med ett tydligt fokus på just mötet med patienten, som inte 

handlar om till exempel teorier om det mänskliga psykets processer och uppbyggnad. Då jag 

genomgående använder ett metaperspektiv spelar det ingen roll om eventuella patientdialoger 

är konstruerade, för jag kan använda både dialogexemplen och författarnas reflektioner kring 

dem för mitt syfte.  

Då varje disciplin präglas av sin egen terminologi, har jag sökt efter beskrivningar i 

materialet som berör psykoterapeutens egenskaper – hur denne bör vara, och handlingar – vad 
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en denne bör göra och säga i terapisituationen. Dessa beskrivningar har jag därpå sökt 

beskriva och diskutera med hjälp av retoriska begrepp. 

 

1.3 Materialval 

Som material till analysen har jag valt två texter från det vetenskapliga fältet psykoterapi, 

nämligen Suzanne L. Bender & Edward Messner, Becoming a Therapist: What do I say, and 

Why? (2003), samt Andrea Bloomgarden & Rosemary B. Mennuti (red.), Psychotherapist 

Revealed: Therapists speak about self-disclosure in psychotherapy (2009). Materialet har 

valts enligt följande kriterier: 

 Litteraturen ska fokusera på terapeutens roll och agerande i patientmötet.  

 Författarna ska vara legitimerade i någon form: till exempel inneha relevant 

akademisk titel.  

 Målgruppen ska i första hand vara kollegor och studenter inom fälten psykologi och 

psykoterapi. 

 Litteraturen ska befinna sig någorlunda i den moderna psykoterapeutiska teorins 

mittfåra, så gott som jag kan bedöma efter författarnas uttalade intention med 

boken.  

 Så nytt material som möjligt, eller i någon mån ansedda som klassiska inom fältet. 

 Jag har också undersökt om det refereras till materialet på andra ställen via Google 

Scholar: 

- Bender & Messner: 10 citat; Bloomgarden & Mennuti: 5 citat
2
  

- Bender & Messner finns angiven på flera högskolor som obligatorisk eller 

rekommenderad kurslitteratur;
3
 Bloomgarden & Mennuti finns omnämnd i 

The Corsini Encyclopedia of Psychology, volym 4
4
 

- Bender & Messner recenserades i Annals of Clinical Psychiatry nr 17:1,
5
 

och fick en positiv recension på American Psychiatric Associations 

                                                 
2
 Enligt Google Scholars sökresultat 

http://scholar.google.se/scholar?cluster=2506999491043672543&hl=sv&as_sdt=0&sciodt=0  [hämtad 2011-07-

12] 
3
 Uppsala Universitet: http://www.uu.se/en/node701?kpid=20706&lasar=11%2F12 (välj ”Reading list”). Andra 

exempel: Vanguard University, Kalifornien:, Webster University; University of Arkansas; University of 

Washington med flera [sökord: författare + boktitel + “syllabus”. Information hämtad 2011-07-12] 
4
 Delar av The Corsini Encyclopedia of Psychology finns på Google Books: 

http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=pUSG1BONmekC&oi=fnd&pg=PA1532&ots=m_DFOOx3WC

&sig=QYSATHHca42R-slKYr0xEU1hD1w#v=onepage&q&f=false  [hämtad 2011-07-12] 
5
 Själva artikeln endast öppen för prenumeranter; okänt om recensionen var positiv eller negativ. 

http://scholar.google.se/scholar?cluster=2506999491043672543&hl=sv&as_sdt=0&sciodt=0
http://www.uu.se/en/node701?kpid=20706&lasar=11%2F12
http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=pUSG1BONmekC&oi=fnd&pg=PA1532&ots=m_DFOOx3WC&sig=QYSATHHca42R-slKYr0xEU1hD1w#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=pUSG1BONmekC&oi=fnd&pg=PA1532&ots=m_DFOOx3WC&sig=QYSATHHca42R-slKYr0xEU1hD1w#v=onepage&q&f=false
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hemsida;
6
 Bloomgarden & Mennuti fick en positiv recension av American 

Psychology Association
7
  

Materialet beskrivs mer ingående i samband med analyserna i kapitel 4. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är organiserad som nämnts som en tratt från det generella till det mer specifika, i 

den meningen att jag först tecknar en kort bakgrund till psykoterapin, och därefter tar upp 

relevanta aspekter inom retoriken för att se hur vi kan resonera om psykoterapins retorik. 

Därefter söker jag efter aspekter som rör psykoterapeutens ethos i det valda materialet. Som 

avslutning kommer jag sedan diskutera insikterna från materialet, och även överväga om de i 

sin tur kan vara användbara när man diskuterar retorisk teori i vidare bemärkelse. 

2 Bakgrund: Vad är psykoterapi? 

För att ge en bakgrund till diskussionen om retorik i psykoterapi redogör jag först kort för hur 

psykoterapins metoder och mål brukar beskrivas. Därpå följer en kort genomgång av 

psykoterapins utveckling, eftersom terapeutens förändrade roll har relevans för den följande 

diskussionen om hur dennes ethos har uppfattats och förändrats över tiden. Jag tar också upp 

de för uppsatsen viktiga begreppen non-directive/directive terapi och den terapeutiska 

alliansen. 

2.1 Definitoner av psykoterapi 

Psykoterapi kan kort beskrivas som behandling av psykisk ohälsa eller mentalsjukdom genom 

psykologiska metoder, som vanligen kallas talterapier (Butler & McManus 2000:144). 

Bokstavligen betyder psykoterapi behandling av sinnet (”treatment of the mind”) men Burns 

påpekar att det snarare ska förstås som behandling med hjälp av sinnet (”treatment by the 

mind”, författarens kursivering). Burns utvecklar definitionen med att beskriva den som en 

avsiktlig, strukturerad användning av relationen mellan en terapeut och en patient, med avsikt 

att hjälpa patienten förändra eller bättre förstå sig själv, vanligen genom samtal (Burns 

2006:68).  

Från sitt gemensamma ursprung i Freuds psykoanalys har psykoterapin under de senaste 40 

åren utvecklat en hel rad olika former (Burns 2006:79). 1995 räknade Bongar & Beutler med 

                                                 
6
 http://ps.psychiatryonline.org/cgi/content/full/54/10/1420 [hämtad 2011-07-18] 

7
 Positiv recension av Laura S. Brown, att döma av sammanfattningen på APA:s hemsida: 

http://psycnet.apa.org/critiques/54/47/6 [hämtad 2011-07-12] 

http://ps.psychiatryonline.org/cgi/content/full/54/10/1420
http://psycnet.apa.org/critiques/54/47/6
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att det fanns cirka 400 olika typer av psykoterapi (enligt Pawelczyk & Erskine). Frank & 

Frank anser dock att likheterna mellan olika psykoterapiformer är större än skillnaderna, då 

målet är detsamma: att lindra psykisk ohälsa genom att förändra patientens uppfattningar och 

beteenden (Frank & Frank, 1991:xiii). 

Likt en retor, skriver Frank & Frank, söker terapeuten väcka hopp hos patienten att denne 

ska uppnå en varaktig förbättring i det subjektivt upplevda välmåendet genom att följa de 

handlingar terapeuten rekommenderar: 

Psychotherapists and rhetoricians of every kind … hold out the hope that the activities they 

recommend will lead to enduring improvement in personal wellbeing. (Frank & Frank 1991:68) 

2.2 Något om psykoterapins utveckling 

Alla former av psykoterapi har som sagt sitt ursprung i Sigmund Freud och hans 

psykoanalytiska metod (Burns 2006:69), som han utvecklade från 1890-talets mitt och framåt 

(Storr 1989:6). Burns påpekar att Freud var starkt påverkad av sin tids vetenskapliga modeller 

hämtade från Darwin och termodynamiken. Darwin hade resolut placerat människan i 

”naturen”: vi är naturvarelser och inte gudomliga skapelser. Därmed blev människans sinne 

(mind) ett legitimt studieobjekt (Burns 2006:70). Termodynamiken lär i sin tur att energi 

aldrig försvinner utan omvandlas, som i till exempel ångmaskinen och förbränningsmotorn, 

vilket inspirerade Freuds modell: 

Whether water, steam, or internal combustion engines, they all demonstrated the enormous 

power of damming up energy and channelling its escape through a restricted outlet … whether 

blocked instinctual drives or repressed memories, [Freud] believed our greatest destructive and 

creative achievements stemmed from forces denied their natural release. (Burns 2006:70) 

 I Freuds modell ligger, som jag förstår det, den primära kraftkällan i vårt omedvetna. Storr 

skriver att där finner vi de impulser, tankar och känslor som vårt medvetna jag, egot, inte vill 

kännas vid (Storr 1998:59). Men, som termodynamiken föreskriver, pyser dessa impulser 

fram i våra liv genom till exempel ”freudianska felsägningar”, där vi uttrycker våra förträngda 

tankar av misstag (Burns 2006:71). Freuds modell av människans psyke omfattade först två 

delar: det omedvetna, id, och det medvetna egot. Han utökade sedan modellen till tre delar: 

det omedvetna innehåller även en internaliserad ”polis”, superegot, där kvarlevor av krav från 

våra föräldrar och från samhället samlas (Burns 2006:73).  
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2.3 Non-directive och directive psykoterapi 

Freud var utbildad läkare och öppen anhängare av Darwins nya biologi (Storr 1989:146). Jag 

bedömer att det är Freuds vetenskapssyn som ligger bakom hans åsikt att terapeuten ska vara 

en blank spegel (”blank screen”).
8
 För att komma åt ”sanningen”, det som undertryckts i vårt 

undermedvetna, måste psykoanalytikern så att säga lura egot, och genom patientens 

felsägningar och fria associationer locka fram det som medvetandet, egot, inte ville släppa ut. 

I denna process skulle inte psykoanalytikern ingripa, inte påverka patienten genom att avslöja 

något om sig själv, likt en biolog vid studiet av en organism i sitt laboratorium inte ska tillföra 

några andra organismer utifrån. Burns skriver att patienten helst inte ens skulle se analytikern, 

utan denne skulle sitta utom synhåll, bakom patienten. Analytikern skulle heller inte svara på 

några frågor från patienten eller ge tröst (Burns 2006:71).
9
 Bruket att patienten skulle ligga 

ner på en divan lär också höra till ambitionen att få patientens ego att släppa kontrollen av det 

undermedvetna. Det underlättade det fria associerandet, men Storr skriver också att Freud 

själv tyckte det skulle vara ansträngande att ha patienter stirrandes på honom ”åtta eller mer 

timmar om dagen”. Freud tyckte också det var en fördel att patienten inte kunde se 

terapeutens ansiktsuttryck, i enlighet med tanken om att terapeuten är den ”blanka spegel” för 

patientens projektioner, som nämns ovan (Storr 1989:118). När patienten ligger ner blir han 

mer avslappnad och kanske lite sömnig: ”Freud found that lying down promotes a loss of 

control that encourages more instinctive conversation.” (Cook 2006).  

Freud var alltså rädd att analytikern skulle påverka analysanden, patienten, vilket då skulle 

motsäga Freuds nämnda anspråk på att hans metod var naturvetenskaplig (Storr 1989:16, 

147).
10

 Det här har gett upphov till vad som senare har kallats den non-directive, icke-

styrande, terapistilen, där terapeuten inte försöker styra terapin i någon specifik riktning utan 

överlämnar till patienten att välja vad som ska tas upp och hur det ska användas. Det 

undermedvetna framstår i denna beskrivning som en bortglömd lagerlokal, och då är 

utforskandet av detta utrymme ett slags passivt granskande av det man finner snarare än en 

aktiv konstruktion. Freud verkade anse att innebörden, likt ett naturfenomen, fanns att 

                                                 
8
 Det är oklart om Freud själv använde begreppet ”blank screen” utifrån den litteratur jag använt, men han 

beskriver det som att terapeuten ska vara en blank spegel: ”like a mirror, reflect nothing but what is shown” 

(Freud enligt Bloomgarden & Mennuti 2009:6 & 136). Jag kommer därför använda ”blank spegel” som 

motsvarande svenska uttryck. 
9
 Burns påpekar dock lite syrligt, att det är svårt att se hur Freud någonsin kunde tro att han själv var en ”blank 

spegel” med tanke på hur hans mottagningsrum såg ut, och inkluderar ett foto som visar ett ombonat borgerligt 

hem fullt med artefakter från antikens Egypten och klassisk mytologi, och hans metod var dessutom omstridd 

redan från början, vilket hans patienter torde varit medvetna om (Burns 2006:71-72). 
10

 Storr påpekar på flera ställen varför Freuds teorier och metod inte kan anses vara en naturvetenskap, men anser 

däremot att de är ett viktigt hermeneutiskt system och ett inflytelserikt sätt att se på människan (s.16, 147-148, m 

fl). 
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upptäcka och klassificera bara man studerade det funna tillräckligt noga och inte ”påverkade” 

upptäckten. Burns skriver att Freud åtminstone till en början ansåg att upptäckten av det 

undertrycka i sig kunde bota patienten (Burns 2006:73).  

Psykodynamisk terapi ligger som metod närmast psykoanalysen. Där är terapeuten också 

non-directive, icke-styrande, och aktar sig alltså för att ge direkta råd, i syfte att patienten ska 

finna sina egna lösningar (Burns 2006:76). Till denna kategori räknas också Carl Rogers 

personcentrerade samtalsterapi (”person-centred counselling”, Burns 2006:79). 

Men en lång rad nya terapiformer har som sagt utvecklats med tiden, och där tar terapeuten 

ofta en alltmer aktiv del i terapin. Ytterst på den skalan torde vi kunna placera kognitiv 

beteendeterapi (KBT på svenska, CBT på engelska), som sägs vara en av de mest directive, 

styrande, terapiformerna, då terapeuten, till skillnad från psykodynamiska och 

psykoanalytiska metoder, alltså är mycket aktiv:  

CBT is an active-directive, collaborative approach … CBT therapists talk directly to their 

clients and ask them direct questions. … In CBT treatment it is not uncommon for the therapist 

to do at least half of the talking. (Branch & Dryden 2008:5) 

Det finns givetvis andra skillnader också mellan Freuds psykoanalys och senare terapiformer, 

men denna aspekt, non-directive/directive, bedömer jag har störst vikt för mitt fortsatta 

resonemang kring forskningsfrågan om terapeutens ethos. 

2.4 Den terapeutiska alliansen 

Ett annat begrepp inom psykoterapin som är relevant för den fortsatta diskussionen gäller 

själva relationen mellan terapeut och patient.  

Den terapeutiska alliansen, ibland kallad behandlingsrelationen (Philips & Holmqvist 

2008:211) rör sig helt kort om den professionella relationen mellan terapeut och patient 

(Branch & Dryden 2008:113). Meissner beskriver det som det samarbete mellan terapeut och 

patient som är en förutsättning för att den terapeutiska processen ska kunna äga rum, och gör 

en tydlig distinktion mellan den verkliga relationen och den terapeutiska (Meissner 1996:4). 

Philips & Holmqvist påpekar något liknande, när de skiljer ut den terapeutiska alliansen som 

en aspekt av den terapeutiska relationen (Philips & Holmqvist 2008:214). 

Skillnaden i synen på terapeutens roll som beskrivits ovan i termer av non-directive eller 

directive, påverkar givetvis hur denna relation ser ut. Freud gick så långt att han skrev att 

analytikern borde vara som en kirurg, som lägger känslor och sympati åt sidan i sin 
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behandling av patienten (Storr 1989:119), vilket givetvis ger en karaktär åt relationen som 

skiljer sig från metoder med en styrande stil. KBT, till exempel, betonar den kollaborativa 

aspekten på terapiarbetet: 

I KBT ses den terapeutiska relationen som en relation mellan två jämlikar. Terapeuten är expert 

på att förstå och behandla psykologiska problem. Patienten är expert på de speciella svårigheter 

som han/hon har upplevt. (Philips & Holmqvist 2008:79) 

Diskussionen om den terapeutiska alliansen är intressant för en retoriker, då den så tydligt 

inbegriper en diskussion om terapeutens person. Denna aspekt av psykoterapi återupptas 

därför i nästa kapitel, som behandlar retorik i psykoterapi. 

3 Retorik i psykoterapi  

Det finns flera perspektiv på retorikvetenskapen som är relevanta att lyfta fram vid 

diskussionen av psykoterapi och psykoterapeutens ethosetablering. Genom att beskriva dessa, 

och hur jag anser att de är relevanta för min frågeställning, avser jag förbereda diskussionen 

för hur dessa aspekter framställs i det utvalda materialet. 

3.1 Retorik – ett ämne med flera infallsvinklar 

Retorik är ett brett ämnesområde. James Jasinskij konstaterar: ”Rhetoric has, and seemingly 

always has had, multiple meanings” (Jasinskij 2001:xiii). Man kan till exempel: 

 Studera dess praktiska aspekter, som hur man producerar ett övertygande tal (se t ex 

läroboken Ad Herennium, som tros ha skrivits på 80-talet f.Kr, och som alltjämt finns 

i tryck).  

 Använda som metod för att analysera en retorisk yttring för att undersöka dess 

kvaliteter (se t ex kapitel 3 i Bergström & Boréus 2005).  

 Se som en kunskapsfilosofisk inriktning, som till exempel ett svar på Platons och 

Descartes syn på epistemologi – vad kunskap är och hur det bildas (se t ex Perelman 

2004 och Rosengren 1998 & 2008).  

 Studera historiska aspekter: studiet av retoriska yttringar kan förklara historiska 

skeenden – men man kan också studera hur retoriken själv har utvecklats genom 

århundradena (se t ex Herrick 2009).  

Retoriken har värderats mycket olika genom tiderna. Som nämndes i inledningen initierade 

Platon den negativa synen, medan sofisterna, hans samtida, såg retorik som något positivt: 
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Isokrates hävdade att retoriken skiljde oss från de vilda djuren och möjliggjorde det civila 

samhället (Jasinskij, 2001:xiii-xiv). Synen på retorik präglas av vår ambivalenta inställning 

till själva språket: det kan ju användas både för att bedra och för att förmedla fakta (Jasinskij 

2001:xiii). Dessa värderingar initierade den kunskapsfilosofiska diskussionen kring retorik. 

Den aspekt av de ovan nämnda jag främst avser behandla i uppsatsen är retoriken som 

medel att övertyga, med fokus på retorns ethos. Jag ämnar också att kortfattat beröra retoriken 

som kunskapsfinnande (heuristisk) och kunskapsvärderande verktyg.  

3.2 Övertyga till handling 

Retorikens fokus på ”övertygandets praktik”, hur man övertygar sina åhörare, har en lång 

tradition. Redan Aristoteles definierade retorik som konsten att finna det som är bäst ägnat att 

övertyga inom varje område: ”Rhetoric … may be defined as the faculty of discovering the 

possible means of persuasion in reference to any subject whatever.” (Aristoteles 1355b).  

Syftet med en retorisk yttring är alltså att den ska ha någon slags effekt, den fyller en 

funktion: den ska övertyga auditoriet att handla. I en kommentar om den klassiska retoriken 

skriver Mats Rosengren: 

Det retoriska språket söker inte i första hand att överföra information, det söker verkan. Målet 

med en oration är inte främst att åhörarna ska få reda på något de inte visste förut eller att de 

skall bli bildade – de skall fås att tycka, känna och i förlängningen handla som oratorn vill. 

(Rosengren 1998:98; författarens kursivering) 

Perelman skriver i samma anda: 

vi [bör notera] att en argumentation inte bara syftar till intellektuellt medhåll. Den vill ofta ge 

upphov till handling eller åtminstone skapa en disposition att handla. Det är nödvändigt att en 

disposition som skapats på detta sätt är tillräckligt stark för att övervinna eventuella hinder. 

(Perelman 2004:39) 

Perelmans formulering anser jag kan överföras direkt på psykoterapi, och även O‟Keefes 

beskrivning av retorikens ”eviga frågor” har en psykoterapeutisk klang, då han skriver att den 

rör 1) hur människor styr och skapar uppfattningar om vad som är sant (”belief”); 2) hur vi 

uppnår samförstånd med andra (”consensus”); och 3) hur vi förmår andra att handla (”move 

others to action”). 
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Retorn sökte alltså påverka publikens psykologiska tillstånd: ”In one way or another, 

persuasion involves influencing the audience‟s mental state, commonly as a precursor to 

action” (O‟Keefe 2001:575, min kursivering). Här kan vi alltså koppla ihop begreppen 

påverka och övertyga.   

Retorikens framgång hör därmed samman med om den uppnår den önskade psykologiska 

effekten och därpå utlöser den avsedda handlingen, vad Hellspong kallar för ”ett inre och ett 

yttre övertalningssyfte”, där lyssnarna ska stödja talarens mening först i tanke och sedan i 

handling (Hellspong 2004:44).   

3.3 Handling som förändrar till det bättre 

Vad är det då för handling som retorn söker utlösa med sin retorik? Avsikten måste ju vara att 

något ska förändras efter att auditoriet tagit del av retoriken, vilket man kan man säga är 

definitionen av påverkan. Om mottagaren redan omfattar en attityd och redan utför den av 

retorn önskade handlingen, skulle retorn inte behöva söka påverka dem, dvs. den retoriska 

insatsen skulle inte behövas om åhörarna redan delade retorns uppfattning: ”the employment 

of persuasive speeches is directed towards a judgement; for when a thing is known and 

judged, there is no longer any need of argument” (Aristoteles 1391b).   

Grundtanken är, i retorik såväl som i psykoterapi, att denna förändring inte skulle uppstå 

av sig själv, utan att en agent utifrån behövs för att en förändring ska uppstå.  

Branch & Dryden anger att KBT-terapin avser att förändra fyra punkter: hur patienten 

uppfattar (”sees”), tänker och känner kring saker och sig själv, och hur han uppträder, 

handlar (beter sig, ”behaves”) (Branch & Dryden 2008:2).  

Denna förändring ska vara till något som uppfattas som gott. Lloyd Bitzer anger i sin 

modell för den retoriska situationen att retorn vill åtgärda något som upplevs som ett problem, 

(exigence): ”Any exigence is … something waiting to be done, a thing which is other than it 

should be” (Bitzer 1999:221). Som Bitzer beskriver det upplevs alltså något som fel, som ett 

problem, och retorn önskar åtgärda detta och åstadkomma en förbättring. Några av de 

förändringar till det positiva hos patienten som Branch & Dryden listar som mål med KBT-

terapin är att patienten ska uppnå återhämtning (”recovery”), problemlösning och självinsikt, 

samt utveckla nya livsstrategier (Branch & Dryden 2008:2). 

Relevant att beakta i detta sammanhang är också Bitzers tanke om att ett problem ska 

kunna lösas med hjälp av retorik för att situationen ska betraktas som retorisk (Bitzer 

1999:221).  
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Om vi sammanfattningsvis kopplar ihop Rosengrens kommentar med Bitzers modell, så 

handlar övertygande om att retorn önskar få någon att utföra något som retorn tror löser ett 

problem, gör saken bättre. Processen har alltså två element: ett problem och lösningen på det, 

och de kan ses som tidsbundna i förhållande till varandra: innan vi börjar diskutera lösningar, 

är det troligen bäst att först komma överens om att det föreligger ett problem – varför ska jag 

annars ens spendera tid på att lyssna på, och än mindre anamma, ett lösningsförslag? 

Vad som uppfattas som ”bra” och ”bättre” är givetvis subjektivt och kontextberoende. Vi 

kan säga att det ingår i en psykoterapeuts professionella roll att ha en uppfattning om vad som 

är bra för patienten, och sedan söka övertyga sin patient om att tänka eller göra de saker som 

ska påverka patientens liv till det bättre.  

3.4 En bredare syn på retorik 

Två skillnader mellan antik och modern retorik som särskilt sticker ut bygger på pluralism:  

 En retor i antikens Grekland eller Rom fick nöja sig med att tala i ”realtid” till en 

publik åt gången. Vi kan, särskilt efter massmediernas uppkomst, nu 

tala/kommunicera även indirekt till en eller flera.  

 Det finns också flera sätt att kommunicera på idag, eftersom vi nu till talet även 

lättare kan föra även andra yttringar som använder symboler, som till exempel text 

och bild (se t ex Kjeldsen 2008:59, m fl).  

Genom att Perelman breddar begreppet auditorium kan retoriken omfatta flera typer av 

yttringar, vilket bättre avspeglar den moderna världen. Enligt Perelman är det 

argumentationens syfte som avgör om det rör sig om retorik eller ej: 

Så snart som en kommunikationsakt syftar till att påverka en eller flera personer, att inrikta 

deras tänkande, att väcka eller lugna deras känslor eller att styra en handling hör den till 

retorikens domäner. (Perelman 2004:183) 

Mats Rosengren skriver i inledningen till Perelman: 

Perelman lösgör talaren från den klassiska, typiska talsituationen – en ensam talare som riktar 

sig till en närvarande publik – och omformar honom eller henne till vem som helst som skriver 

eller talar i syfte att övertyga eller övertala  … själva talet rycks ut ur sin traditionella 

demonstrativa, juridiska eller politiska kontext med dess relativt klara avgränsningar av syften 

och ämnesval för att bli till språkbruk överhuvud . (Perelman 2004:9, min kursivering) 
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Perelman uppfattade således retoriken som en teori om ”persuasiv kommunikation” 

(Perelman 2004:183), och därmed kan det terapeutiska samtalet, där terapeuten söker påverka 

sin patient i en viss riktning, också hänföras till det retoriska fältet. 

Om vi fortsätter med Bitzers modell om den retoriska situationen, kan vi också ställa krav 

på att mottagaren inte kan vara vem som helst: enligt hans modell är en ”retorisk publik” 

endast den som kan påverkas av den aktuella yttringen men även kan åtgärda det problem som 

yttringen berör, vara ”mediators of change” som han skriver (Bitzer 1999:221).  

Att kunna påverkas av en yttring har instrumentella såväl som psykologiska aspekter. 

Instrumentella aspekter kan t ex vara om jag kan förstå språket yttringen görs på? Kan jag 

komma åt att läsa den tidning eller se det TV-program där den förekommer, eller kan jag 

närvara på mötet? Och psykologiska aspekter kan vara sådana som att är jag intresserad av 

ämnet, förstår jag hur argumenten relaterar till syftet och så vidare. Vi kan kalla det för olika 

aspekter på tillgänglighet. I en terapisituation motsvarar detta att terapeuten måste uttrycka sig 

så att patienten både förstår och vill ta till sig innebörden, det vill säga blir övertygad, så att 

han kan påverka sina tankar och handlingar. 

3.5 Retorik i samtal: om Sokrates, spontanitet och aktivitet  

Denna nya, bredare syn på retoriken som Perelman definierade, gör det alltså möjligt att 

använda retorikens teorier även på ett terapeutiskt samtal, som inbegriper endast två personer. 

Den klassiska retorikens ensamme talare framför en månghövdad publik har enligt traditionen 

förberett sig (till exempel genom den klassiska partesmodellen), och yttringen är alltså inte 

spontan. Och det är den ensamme talaren som står för den huvudsakliga aktiviteten vid 

tillfället, och därmed har makten över talets utformning. Grad av spontanitet och fördelningen 

av aktivitet ser jag som två viktiga skillnader mellan det klassiska talet och det 

psykoterapeutiska samtalet. 

Vi kan tala om samtalsretorik i de fall där Bitzers tankar om retorisk situation fortfarande 

passar in, och när samtalet syftar till att lösa ett specifikt problem. Därmed skiljer sig det 

retoriska samtalet från ett planlöst samtal, även om ett ostrukturerat samtal visserligen kan ha 

ett mål, som att etablera eller utveckla sociala relationer till exempel. Psykoterapi kanske 

liknar ett sådant ostrukturerat samtal till en del, men det är ändå i hög grad planerat och 

ändamålsenligt, allt ifrån tidsbokningsförfarandet till det uttalade terapimålet.  

En i sammanhanget ytterligare viktig skillnad mellan situationen med en ensam talare och 

samtalssituationen har att göra med symmetri mellan deltagarna. Den klassiska retorikens 

ensamme talare är en asymmetrisk situation, där det skiljer både på antal och grad av aktivitet, 
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eller om man så vill, påverkanspotential – en talare är aktiv och talar, medan en månghövdad 

publik är passiv och lyssnar, så det råder en skillnad både vad gäller vem som ansvarar för 

yttringen och ofta även i antalet personer på respektive sida. Talarens ansvar ger honom större 

potential för påverkan, och därmed en starkare maktposition.  

Men det finns även en tradition från det antikens Grekland av en mer symmetrisk retorik, 

där de ingående parterna både talar och lyssnar, och även är antalsmässigt mer lika, kanske 

endast två personer. En första beskrivning av en sådan medveten samtalsretorik hittar vi i 

Platons framställning av Sokrates utfrågningsmetod, kallad maieutik, ”förlossningskonst”. 

Metoden går ut på att samtalsledaren, likt en barnmorska, ska hjälpa deltagarna i samtalet att 

föda fram goda idéer och vägleda till produktivt tänkande (Pihlgren 2010:15-16). 

 Detta ses i psykoterapilitteraturen som urmodellen för terapeutiska samtal (Maranhão 

1986:6). I en beskrivning av KBT-terapi definieras sokratisk utfrågning som en metod att 

använda frågor för att uppmuntra patienten att tänka själv, och därmed dra för terapin 

relevanta slutsatser (Branch & Dryden 2008:113). Enligt Burns är denna metod särskilt 

framträdande i KBT, just för att uppnå ”självalstrade” insikter: ”Socrates believed that all you 

needed to teach truth was to keep asking the right questions and people found the answers 

within” (Burns 2006:82; se även Branch & Dryden 2008:21). Det ger alltså samtalsmodellen 

den pedagogiska fördelen, att patienten då upplever sina insikter som egna slutsatser och inte 

som påverkan utifrån från till exempel en psykoterapeut. Insikter man nått själv anses som 

effektivare: ”[i]t is posited that self-generated solutions are more deeply experienced and 

enduring” (Branch & Dryden 2008:21). Jag återkommer till detta i avsnitt 3.7 nedan, som 

handlar om övertalning och övertygande.  

Pihlgren skriver att det ideala sokratiska samtalet är öppet, samarbetande och kritiskt 

utforskande mellan likvärdiga deltagare, det vill säga skillnaden mellan deltagare och 

samtalsledare är liten (Pihlgren 2010:38). Idealet är att alla inblandade är lika aktiva, och det 

jämnar ut maktfördelningen mellan parterna.  

Det kan dock diskuteras hur jämställd den sokratiska dialogen egentligen var: Sokrates 

verkade veta precis vart han ville dialogen skulle leda, vilket inte anses vara en terapeuts 

uppgift (se diskussionen om directive/non-directive terapi som beskrivits i avsnitt 2.3 ovan).  

Så till frågan om spontanitetens roll. Även om ett klassiskt retoriskt tal är förberett, så 

spelar spontaniteten ändå in även här – eller snarare upplevelsen av spontanitet. Retoriken och 

psykoterapin kan sägas ha det gemensamt att båda tjänar på att framstå som spontana framför 

förberedda. Swearingen skriver: ”The more a speech is perceived as prepared, the less it will 
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effectively move people to action. The prepared speech is received more as literature”. Ses ett 

tal som litteratur kommer retorikens uppmaning till handling gå förlorad, för att i stället 

ersättas av en bedömning av yttringens konstnärliga värde (Swearingen 1994:134).   

Då det psykoterapeutiska samtalet är beroende av patientens insats, oavsett om 

terapimetoden är directive eller non-directive, kan det som konstaterats ovan ses som mer 

jämlikt än ett klassiskt retoriskt tal. Det för med sig att spontaniteten blir oundviklig, för 

psykoterapeuten kan inte i förväg veta exakt vad patienten kommer att säga. Men frågan kan 

ändå sägas röra en gradskillnad snarare än en artskillnad: terapeuten har ändå ett ansvar för 

samtalets resultat, och har troligen hjälp av de psykologiska modeller och metoder som ingått 

i terapeututbildningen och som ger terapeuten en slags förberedelse för tänkbara svar, om än 

inte ett manus.  

3.6 Var sker övertygandet? En annan aspekt på maktfördelning  

Någon form av förändring är som sagt målet med både retorik och psykoterapi. Förändring 

kan beskrivas som att ett förhållande övergår i ett annat, och i båda fallen rör det människors 

inre, mentala, förhållanden, såsom kunskaper, uppfattningar och attityder, och i förlängningen 

handlingar och beteenden.  

 Men även om retorikhandböckerna vänder sig till talaren, den som tar ansvaret för den 

retoriska handlingen, med sina råd och rekommendationer, får vi inte glömma att själva 

förändringen faktiskt äger rum hos åhöraren. Avgörandet om retoriken är framgångsrik eller 

ej, det vill säga om förändringen kommer att äga rum eller ej, ligger alltid hos mottagaren. 

Aristoteles påpekade att oavsett om publiken består av en person eller flera, är det fortfarande 

åhöraren som avgör, ”dömer”, om retoriken har effekt:  

And there is judgement, whether a speaker addresses himself to a single individual … since, 

speaking generally, he who has to be persuaded is a judge (Aristoteles 1391b). 

Vad händer då psykologiskt när vi ändrar en mental föreställning? Både Pihlgren och 

Hellspong använder sig av pedagogen Piagets modell med assimilation och ackommodation 

(Pihlgren 2010:55; Hellspong 2004:202-208). I korthet innebär assimilation att ny kunskap 

fogas till den redan existerande: den stämmer överens med personens förförståelse (se även 

diskussionen om hermeneutik längre fram). Ackommodation innebär dock att den nya 

informationen inte passar in med den gamla, och mottagaren tvingas tänka om. Det är lättare 

att övertala genom assimilation än genom ackomodation, men på sätt och vis rör det sig ändå 
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alltid om assimilation, eftersom åhörarna alltid tar till sig nya tankar utifrån de föreställningar 

de redan har (Hellspong 2004:203-204, 208). Perelman diskuterar i liknande banor: ”de 

dialektiska resonemangen utgår från det som är accepterat och … syftar till att få andra teser, 

som är eller kan bli omstridda, att godtas” (Perelman 2004:30). 

Diskussionen om assimilationens betydelse tilldelar därmed åhörarna ännu en aspekt på 

makt då det alltså är åhörarnas förförståelse som sätter ramarna för det retoriska arbetet, 

förutom åhörarens beslutsmakt över huruvida förändring inträffar eller ej. Även om 

terapeuten mer eller mindre vet vad som är patientens problem och vilken åtgärd som skulle 

avhjälpa det, måste han ändå argumentera så att patienten också uppfattar det så. 

Så det är ingen slump att retorik och demokrati hör samman. I sin framställning om 

demokratins framväxt i det antika Grekland, skriver Minogue att en envåldshärskare kan ge 

order, men att demokrati förutsätter retorik, för att jämlikheten mellan parterna kräver att man 

övertygar varandra: ”Persuasion differs from command in assuming equality between speaker 

and listener” (Minogue 1995: 12-15, 10). Perelman skriver att man  

i en argumentation inriktar sig på att bearbeta ett auditorium, på att genom talet modifiera dess 

övertygelser eller dispositioner och därigenom vinna dess gillande – i stället för att påtvinga det 

sin vilja genom tvång eller dressyr. (Perelman 2004:38)  

Talaren bör alltid anpassa sig till sitt auditorium (Perelman 2004:40), med andra ord påverkar 

åhöraren i sin tur retorn. Man kan av Perelman förstå att en dialog, där retorn har endast en 

samtalspartner, har den fördelen att retorn bättre kan skaffa sig en uppfattning om vilka 

argument som fungerar bäst för detta enpersonsauditorium, eftersom han då kan använda 

fråga-svar-tekniken, sokratiska utfrågning. Då lär man känna sin dialogpartner bättre, för, som 

Perelman påpekar: ”Det skulle vara löjligt om talaren utvecklade sina argument utan att bry 

sig om hur hans ende samtalspartner reagerade” (Perelman 2004:42-43). Även om en retor 

alltid måste ta hänsyn till sitt auditorium, ökar alltså åhörarens inflytande i samtal. 

Så båda parterna har makt i det terapeutiska samtalet, men av olika slag. Psykoterapeuten 

intar en maktposition i sin egenskap av att vara expert, ”botare”, och ansvarig, men patienten 

har ändå den yttersta makten då denne kan välja att acceptera eller förkasta, förstå, missförstå 

eller negligera terapeutens insats, vilket terapeuten måste ta hänsyn till. Patienten väljer 

således (även om det kan ske mer eller mindre omedvetet) om terapeutens förslag är 

meningsfulla för honom själv eller ej. En terapeut kan bara föreslå en mening, endast ge 
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tolkningsförslag, då tvång vore oetiskt, och terapeuten strävar efter att övertyga snarare än att 

övertala. Det är därmed läge att reda ut skillnaden mellan dessa begrepp.   

3.7 Skillnaden mellan att övertala och att övertyga 

Klassisk retorik brukar använda det latinska begreppet persuasio, som på svenska motsvarar 

både övertala och övertyga. Hellspong beskriver det som en ”psykologisk process som 

skingrar tvivel och skapar tilltro” (Hellspong 2008:207). Men övertala har dock sämre klang: 

”Den som övertalas går med på något som hon kanske inte riktigt tror på, men hon säger ändå 

ja därför att hon har svårt att stå emot.” Att övertala har karaktären av en tillfällig eftergift. 

Övertyga, däremot, förknippas med en mer bestående förändring, för att den har en mer 

rationell och djupare inre förankring. Hellspong skriver att övertygande har en viktig 

kunskapsfunktion (Hellspong 2008:209-210, 215). 

Övertygandet kan vi koppla till den mer aktiva roll som åhöraren får i sokratiskt utformade 

samtal som beskrivits ovan, och jag påminner om slutsatsen som där drogs, att insikter man 

nått själv anses som effektivare: de upplevs på ett djupare sätt och varar också längre (Branch 

& Dryden 2008:21). 

3.8 Ethos – ett av tre sätt att övertyga 

I retorns uppsättning av sätt att övertyga finns appelltriaden logos, pahtos och ethos. Logos 

har både med själva orden att göra, och med det förnuft som dessa ord ska påvisa (Hellspong 

2004:50). Man kan också säga att det rör själva argumentens kvalitet, om att tillhandahålla 

bevis, sakskäl (Lindqvist Grinde 2008:79), och vi förknippar det därmed kanske främst med 

begreppet ”vetenskaplighet”.  

Pathos i sin tur handlar om känslorna: vilka känslor vi önskar väcka hos auditoriet 

(Hellspong 2004:50, Lindqvist Grinde 2008:29,55). Känslor är nödvändiga för att vi även ska 

handla, det räcker inte med att åhörarna tänker som vi vill. Frank & Frank använder 

visserligen inte de retoriska begreppen logos och pathos, men håller med om känslornas 

betydelse för handling: ”The cognitive aspect of an attitude (the pilot) guides the behavior, 

while the affective part (the fuel) drives the engine.” (Frank & Frank 1991:25) 

Ethos definieras ofta som talarens karaktär, så som auditoriet uppfattar den (Hellspong 

2004:50). Kjeldsen skriver: ”inom retoriken definieras [ethos] normalt som den uppfattning 

en mottagare har om en avsändare vid en bestämd tidpunkt” (2008:127). Det är inte enbart 

vad som sägs som är viktigt, utan även vem som säger det (Kjeldsen 2008:126). 
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Ursprunget till appelltriaden finns hos Aristoteles, som påpekade att det är inte enbart 

nödvändigt för en retor att framställa ett övertygande tal, utan att även visa att man är en viss 

sorts person, har en viss karaktär:  

it is not only necessary to consider how to make the speech itself demonstrative and convincing, 

but also that the speaker should show himself to be of a certain character and should know how 

to put the judge into a certain frame of mind. For it makes a great difference with regard to 

producing conviction … that the speaker should show himself  to be possessed of certain 

qualities and that his hearers should think that he is disposed in a certain way towards them. 

(Aristoteles 1377b). 

Aristoteles delar i sin tur upp ethos i tre beståndsdelar: phronesis, arete och eunoia på 

grekiska: 

For the orator to produce conviction three qualities are necessary; for independently of 

demonstrations, the things which induce belief are three in number. These qualities are good 

sense, virtue and goodwill. (Aristoteles 1378a)  

Lennart Hellspong översätter phronesis till gott omdöme eller handlingsklokhet, arete som 

dygd eller god karaktär, och eunoia till välvilja mot publiken (Hellspong 2004:177).  

Enligt Kinneavy & Warshauer etablerar talaren arete genom att visa att han är ärlig och 

trovärdig. Åhöraren måste övertygas om att talaren inte kommer att bedra dem (Kinneavy & 

Warshauer 1994:174). Eunoia etableras genom att visa åhörarna att man har goda avsikter. 

För att uppnå detta måste talaren på något sätt identifiera sig med sina åhörare: ”Members of 

the audience are persuaded by sentiments resembling their own; they identify with someone 

who acts in their interests and has similar values” (Kinneavy & Warshauer 1994:176).  

Rolf Hedquist beskriver talarens välvilja som avgörande: 

En förutsättning för att man skall känna tilltro eller förtroende för en talare är att han visar att 

han vill lyssnarnas bästa. Förtroende är en känslomässig relation som vore otänkbar om man 

inte ansåg att talaren har en positiv inställning till lyssnarna. (Hedquist 2002:38) 

Phronesis, i sin tur, är förmågan att ta “praktiska beslut”, att man kan välja det bästa sättet att 

uppnå ett uppsatt mål (”choose the proper means to achieve an end”). Phronesis kan sägas 

vara förmåga att anpassa generella principer på specifika omständigheter, och omsätta teori i 
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praktik: ”Practical wisdom involves an understanding not only of one‟s subject matter but also 

of the interests of one‟s audience and the situation at hand”. Kinneavy & Warshauer 

summerar ethos tre beståndsdelar som att aretes fokus ligger på talaren, medan eunoia 

fokuserar på åhöraren, och phronesis har att göra med det aktuella ämnet (Kinneavy & 

Warshauer 1994:178-179). 

Ethos spelar en viktig roll i psykoterapin: det är viktigt att patienten har förtroende för 

terapeuten, det har stor betydelse för behandlingens resultat. Eunoia och phronesis, till 

exempel: Frank & Frank hävdar att oavsett psykoterapeutisk metod krävs det att patienten är 

övertygad om att terapeuten bryr sig om dem och att han uppfattar terapeuten som kompetent 

för att terapin ska vara framgångsrik (Frank & Frank 1991:154).  

I sin beskrivning av terapeutens nödvändiga egenskaper, oavsett terapimetod, kan Burns 

sägas omfatta samtliga dessa tre egenskaper beskrivna av Aristoteles:  

 Accurate empathy – (korrekt empati) terapeuten måste verkligen förstå vad 

patienten går igenom, det räcker inte att tycka synd om honom. Detta kan sägas 

motsvara känslomässig phronesis. 

 Unconditional regard – (ovillkorad respekt) terapeuten måste tycka om och 

respektera sin patient, det går inte att genomföra terapi med någon man ogillar: 

motsvarar Aristoteles eunoia. 

 Non-possessive warmth – (ung. icke-krävande värme) terapeuten måste kunna visa 

värme utan att patienten känner tacksamhetsskuld (”beholden”) till terapeuten; kan 

sägas motsvara en form av arete, en känslomässig karaktär (Burns 2006:77, mina 

översättningar). 

Burns genomgång kan alltså sägas motsvara en känslomässig aspekt av ethos. 

4 Analys 

I analysen av det valda materialet kommer jag för varje bok först beskriva de element från 

böckerna som jag bäst finner belyser min forskningsfråga. Därefter följer en kort kommentar 

om boken. Den summerande diskussionen följer sedan i ett separat avsnitt.  

4.1 Bok 1: Becoming a therapist 

Dubbeltydigheten i titeln på Bender & Messners bok går inte att översätta till svenska: 

”becoming a therapist” kan betyda både ”att bli terapeut” och ”vad som är passande för en 

terapeut”. Titeln är vald med omsorg, för boken handlar om båda dessa aspekter. Den går 
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igenom ett förlopp med en fiktiv patient, från första samtalet för att boka en tid till avslutandet 

av en flerårig terapi. Boken berättarjag är Suzanne Bender, medan den mer seniore Edward 

Messner fungerat som mentor. 

Boken bygger på den klassiska retoriska inlärningsmetoden imitatio, där man lär sig god 

retorik genom att försöka efterlikna goda föredömen, ”efterbilda vissa mönstergilla tal eller 

texter” (Johannesson 1998:281). Att imitera föredömen i syfte att lära sig något är en gammal 

tradition. Imitation är inte samma sak som att kopiera: den som imiterar lånar strukturer men 

fyller dem med eget innehåll (Crawley & Hawhee 2009:321,365). Det stämmer bra för 

Bender & Messners bok, då den är strukturerad efter typiska terapisituationer som första 

patientkontakten, inledande konsultationsträffarna, hur man tar betalt, hanterar vanliga 

problem i terapin och tar upp praktiska aspekter som sena ankomster, nödsituationer, 

tystnadsplikten och medicinering, och till slut hur man avslutar en långvarig terapi på bästa 

sätt. Att dialogerna utgör en viktig funktion i boken bekräftas av att det finns ett särskilt 

register över dialogerna i bokens inledning, som till och med föregår den ordinarie 

innehållsförteckningen (s.xiii-xvii). Strukturen följer vanligen mönstret med att en ”mindre 

bra” dialog presenteras först, följt av en bättre fungerande version, det vill säga en version där 

terapeuten bättre uppnår det aktuella målet. Boken innehåller också mallar för olika 

frågeformulär och kundbrev.  

Författarna bekräftar att syftet är att boken ska utgöra en mall: ”we hope the strategies and 

words we offer in response to [the sample patient‟s] difficulties will be transferable to 

psychotherapies with your patients” (s.4).
11

 Att öva på en fiktiv patient har fördelar: ”Now, 

because of my experience with my virtual patient, I feel more competent dealing with the 

flesh and blood variety” (s.43). Dialogexemplen kompletteras med Suzanne Benders 

beskrivningar av sina egna erfarenheter som nyutexaminerad terapeut.  

4.1.1 Tidsaspekter på ethos 

Den klassiska retoriken har synpunkter på en retorisk yttrings dispositionsordning, där en 

tidsaspekt läggs på talets olika funktioner. Talets inledning, exordium, ska locka åhörarna att 

stanna kvar och lyssna till slutet, genom att väcka åhörarnas intresse, vinna deras välvilja och 

skapa förtroende för talarens person, det vill säga etablera talarens ethos (Lindqvist Grinde 

2008:202). Förtroendet ska visa att du på något sätt skiljer dig från publiken, har 

                                                 
11

 För att främja läsbarheten skriver jag i analysdelen endast sidnummer när referensen avser det aktuella 

materialet (boken). Avser hänvisningen någon annan källa, anges den i fullständig form. 
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”specialistkompetens”, någon förmåga som gör dig värd att lyssna på. Talaren måste på något 

sätt demonstrera sina kunskaper redan i inledningen (Lindqvist Grinde 2008:207).  

Anette Simmons, vars bok egentligen handlar om vad som idag kallas ”corporate 

storytelling” där man använder narrativer för att främja ledarskap och organisationskultur, 

skriver också om karaktärens betydelse i inledningen, även om hon inte använder retoriska 

termer. Hon skriver att innan vi låter oss påverkas vill vi veta vem det är som talar, och varför 

talaren fattar ordet just här och nu: ”Before anyone allows you to influence them, they want to 

know, ‟Who are you and why are you here?‟” (Simmons 2006:5). Hon skriver också att det 

första kriteriet åhörarna kräver av en talare innan de låter sig påverkas är just att denna ska 

vara trovärdig (Simmons 2006:3), vilket bekräftas av Hedquist (2002:9).  

Inledningens betydelse för ethosetableringen märks också i Bender & Messners bok, där 

första stycket betecknas ”First contact” (s.9-101). Att vara uppmärksam på patientens behov 

och sekretess ska vara i fokus, skriver de (s.9). Sekretessen gör att när terapeuten till exempel 

lämnar telefonmeddelanden, som andra kan komma att höra, inte ska nämna att det rör sig om 

psykoterapi (s.11). Författarna diskuterar också frågan om man ska använda sin doktorstitel 

redan från start för att poängtera terapeutens professionella roll eller inte. Där råder olika 

åsikter, skriver författarna, men Bender & Messner rekommenderar att inte använda titeln om 

andra än patienten kan höra, allt i sekretessens tjänst (s.11-12). Vidare skriver de att de första 

träffarna ska ses som ”konsultationer” och inte behandling, och beskriver flera sätt att samla 

in fakta om patienten – allt från sjukförsäkringslösning till sjukdoms- och familjehistoria 

(s.17-18). Att deklarera detta öppet till patienten ger vad retoriker kallar ett partitio (divisio), 

där man presenterar sin disposition. Lindqvist Grinde varnar visserligen att en sådan 

redovisning kan verka formell och akademisk, men det kan finnas fördelar med att tydliggöra 

vad åhörarna kan förvänta sig (Lindqvist Grinde 2008:212-213). Detta återkommer hos 

Bender & Messner i deras referenser till att terapeuten ska vara i kontroll men på ett diskret 

sätt.
12

 

4.1.2 Tystnadspliktens väsentliga roll 

Författarna återkommer åtskilliga gånger till hur viktigt det är med tystnadsplikt och 

diskretion i det terapeutiska arbetet: ”Confidentiality is a complicated issue that pervades all 

aspects of psychotherapy” (s.193). Tystnadsplikten är, som förväntat, nära förknippad med det 

förtroende och professionalitet som torde vara väsentlig för en psykoterapeuts ethos. Men för 

                                                 
12

 En rolig metafor författarna använder på detta tema är att en terapeut kan ”orkestrera” ett kundmöte men inte 

”koreografera” den (s. 10). 
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att patienten verkligen ska uppfatta detta är det bra att ta upp det till öppen diskussion, och 

författarna har till exempel med ett dialogexempel där terapeuten talar om att terapeutens 

tystnadsplikt är lagstadgad (s.37). Hela kapitel 11 behandlar frågan om konfidentialitet och 

när man kan behöva bryta den för patientens egen hälsas skull, vid till exempel 

självmordsrisk. Sekretessen är en nödvändighet för att patienten ska våga öppna sig och ta 

upp de högst privata och ofta ytterst känsliga och utlämnande avslöjanden som är så viktiga i 

psykoterapi (s.174). Författarna går så långt, att de vid konferenser med andra terapeuter där 

man diskuterar olika fall samlar in utdelat material efter sammankomsten trots att materialet 

har avidentifierats (s.178). Författarna anser att en terapeut är motsatsen till en 

historieberättare – den är en ”historiebehållare” (”storyholder”, s.174), och de skriver att 

denna aspekt, att inte öppet kunna diskutera sina erfarenheter, kan göra arbetet ganska ensamt. 

Därför tror de att många terapeuter kombinerar undervisning och skrivande med terapiarbetet 

(s.179). Så diskretion är alltså en så viktig del av terapeutens yrkesroll att den till och med 

påverkar terapeuten själv.      

4.1.3 Empati den viktigaste förmågan? 

Den mest återkommande beskrivningen av hur en terapeut ska vara är empatisk: ”The ability 

to listen empathically is one of the most powerful tools of an effective therapist” (s.34). En 

patient kan känna sig bättre redan efter ett par terapisessioner bara för att en empatisk terapeut 

lyssnar omsorgsfullt (”listens carefully”, s.94).  

Flera gånger skriver författarna ihop empati med ytterligare ett eller flera ord, både positiva 

och negativa (mina kursiveringar):  

Positiva sammansättningar: 

- ”the therapist needs to … listen with empathy and respect” (s.134);  

- ”talk to [the patient] in an empathic and curious manner” (s.146);  

- “[explore occurrences] tactfully and empathically” (s.153);  

- “I explain my view of [the patient‟s] behavior gently and with empathy” (s.257); 

- “empathic and open communication” (s.286).  

Negativa sammansättningar: 

- “quick but empathic crisis intervention” (s.139); 

- “setting limits empathically” (s.141) 

- “hold firm to a treatment‟s boundaries in an empathic but resolute manner” (s.157);   

- “firm but empathic confrontation … are necessary to help the patient recover [from 

substance abuse]” (s.197);  
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- “with an empathic attitude and … sensitive but instistent” (s.215); 

I negativa sammansättningar (sammanfogade av ”but”, men) ska empatin tydligen mildra vad 

patienten annars kan uppfatta som negativt, till exempel att vara snabb, resolut, bestämd eller 

enträgen. Terapeutens karaktär måste alltså kunna omfatta styrande förmågor utan att verka 

okänslig.  

Författarna skriver att kunna lyssna till andra omsorgsfullt, empatiskt och ”fruktbart” 

(”carefully, empathically and effectively”), är en av terapeutens viktigaste förmågor som bör 

vårdas (s.290). Av boken framstår således att empati är en terapeuts viktigaste egenskap. 

Författarna skriver att upplevelser av bristande empati faktiskt kan vara grunden till att terapin 

behövs:  

Many individuals seek therapy because they have experienced a lack of empathy from important 

figures in their life. One of the healing aspects of psychotherapy is the experience of feeling 

safe, affirmed, and understood. (s. 273). 

Att känna sig trygg, bekräftad och förstådd torde väl motsvara ”inlevelseförmåga” och 

”medkänsla” som är synonymer till empati. Och det i sin tur motsvarar Aristoteles begrepp 

eunoia, välvilja gentemot åhöraren. 

4.1.4 Mer eller mindre indirekt kontroll 

Temat om terapeutens kontroll över terapin, mer eller mindre indirekt, genomsyrar Bender & 

Messners bok, och jag har inte möjlighet att gå igenom mer än ett par exempel.  

Terapeuten kan, starkt förenklat, sägas ha två uppgifter: söka ”bakåt” efter fakta och 

möjliggöra förändring ”framåt”. Men det måste vara, som påpekats ovan, på patientens 

villkor: det är patientens uppfattning av fakta, dennes upplevda sanning, som ska bearbetas, 

och det är patientens tankar och handlingar som ska förändras. Terapeuten ska således styra 

det terapeutiska samtalet i önskad riktning, men kan inte göra det utan att patienten så att säga 

är med på varje steg på vägen, annars blir det övertalning snarare än övertygande, som 

diskuterats ovan. Det är detta jag anser att Bender & Messner tar upp, men i andra ordalag. 

Ett exempel är från inledningen, som handlar om att boka första kontakten med patienten. 

Dialog 1.3. sammanfattas som “första telefonsamtalet: den ivrige terapeuten går med på att 

boka en olämplig tid”, men det åtgärdas i dialog 1.4., då terapeuten lyckas boka in patienten 

på en bättre tid. I det misslyckade exemplet ställer terapeuten en öppen fråga: ”What days are 

possible for you?” men följer sedan patientens önskemål trots att det inte är en bra tid för 
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terapeuten (s.13). I den bättre lösningen följer terapeuten upp patientens förslag med att säga 

att ingen av de föreslagna tiderna är tillgängliga: ”I don‟t have either of those times 

available”, och ger i stället ett par alternativ som passar terapeuten bättre (s.15). Författarna 

råder terapeuter att i förväg gå igenom vilka tider man vill använda, innan de ringer för att 

boka en tid, för om man bokar in en för terapeuten dålig tid finns det risk att terapeutens 

missnöje spiller över i terapiarbetet (s.14). Det rekommenderade ordvalet är också intressant: 

”available” låter som något som är utanför terapeutens förmåga att påverka, alltså kan inte 

patienten bli förargad. Samtidigt är det så pass neutralt att det inte är en egentlig lögn. 

Exemplet är intressant för att det visar hur även praktiska frågor, som egentligen inte ingår i 

själva behandlingen, ändå bidrar till att ge en bild av terapeutens ethos, och ger 

förutsättningarna för den framtida relationen.  

Kapitel 9 ägnas åt exempel på hur terapeuten ska hantera telefonsamtal från patienter. Där 

är uppgiften att balansera så att terapeuten är tillgänglig när patienten ringer i ett akut krisläge, 

men att man undviker onödiga samtal, som kan befästa ett oönskat beroende från patientens 

sida. Terapeuten kan till exempel säga: ”I understand that the phone calls are helpful, but I‟m 

not always available” (s.143). Författarna ger exempel på fraser där man förkortar samtalet 

genom att hänvisa till att de ska tala om saken vid nästa möte, ett meddelande som mildras av 

tillägget att de då kan ägna den tid som frågan förtjänar (s.139-140), eller att terapi fungerar 

bäst om man koncentrerar sig på det ”gemensamma arbetet” under bokade sessioner, men om 

patienten är inne i en jobbig period kan man boka in en extra session (s.143). För att förkorta 

samtalet bör terapeuten också undvika att fråga efter patientens känslomässiga associationer 

som uppstått vid det aktuella akuta tillfället. Terapeuten bör också akta sig för att bli 

patientens främsta källa för tröst, utan i stället uppmuntra dennes egna förmågor att hantera 

kriser (s.140), och terapeuten föreslår också att detta ska bli en uppgift för det fortsatta abetet i 

terapin: ”Let‟s also plan for how you can help yourself feel better” (s.143). På sätt kan 

terapeuten kontrollera formerna för terapin även utanför själva sessionen, och lyfta fram sin 

professionella roll, terapeutens yrkesethos: en terapeut ska inte ersätta en vän eller 

familjemedlem. 

Andra exempel tar upp hur terapeuten kan ställa den första frågan till petienten på ett sätt 

som inte får denne att inta en defensiv ställning. ”Can you tell me what‟s troubling you?” kan 

få patienten att förneka att något är ”fel”, då psykiska besvär fortfarande medför ett stigma. 

Ett bättre alternativ är ”Can you tell me what brings you in?”, men det kan en del patienter 

uppleva som alltför direkt. Författarna rekommenderar därför den helt öppna frågan ”How 
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would you like to start?”. Författarna skriver att detta alternativ är den minst styrande frågan 

(s.24-25). Författarna rekommenderar vidare att terapeuten växlar mellan att vara non-

directive eller directive, mer eller mindre kontrollerande av terapisessionen, beroende på 

patientens tillstånd. Om patienten saknar vad författarna kallar ”inre strukturer”, orsakade av 

till exempel psykoser, mani eller missbruk, är det extra viktigt att terapeuten är tydlig och 

styrande. Detta passar även om patienten är blyg och ovillig att börja tala i inledningen på 

terapiarbetet. Det passar dock inte för mer ”stabila” patienter, skriver författarna (s.31). 

Författarna rekommenderar också att man ska vara mer non-directive i situationer där det är 

vanligt att patienter blir defensiva, och tar särskilt upp det i del IV, som hanterar olika 

problem som kan uppstå i terapin (s.235-307, speciellt i kapitlet ”Transference and 

Countertransference”).   

Perspektivet är intressant, då annan litteratur jag granskat (till exempel Frank & Frank 

1991) förknippar grad av ”styrande” med olika terapiskolor, medan Bender & Messner alltså 

inte förknippar det med en speciell metod, utan knyter det till patientens behov: ”Our goal as 

therapists is to guide deftly but not to pretend that we have control” (s.58). 

4.2 Bok 2: Psychotherapist revealed: therapists speak about self-disclosure in 

psychotherapy 

Self-disclosure kan någorlunda översättas till svenska som ”själv-avslöjande”. Det definieras i 

boken som ”the revelation of personal rather than professional information by a therapist to a 

client” (s.31). Man gör alltså en åtskillnad vad som är privat och vad som är yrkesrelaterad 

information rörande terapeutens person.  

Boken innehåller artiklar av flera författare som omfattar olika terapeutiska inriktningar, 

och innehåller därmed en mångfald perspektiv och exempel på när de som terapeuter visat sitt 

privata jag. Jag kommer att redovisa det urval som jag funnit mest relevant för den aktuella 

forskningsfrågan. Därefter ska jag knyta an till psykoterapins diskussioner kring terapeutisk 

allians. Detta i sin tur ämnar jag till sist knyta till de olika perspektiv som detta ger på en 

terapeuts ethos. 

4.2.1 Terapeutens förändrade roll   

Boken beskriver en historisk utveckling där den ursprungliga normen var att en patient endast 

ska få information som rör terapeutens yrkesroll. Som tidigare nämnts härstammar denna syn 

från Freud, som alltså hävdade att en terapeut skulle vara som en spegel, och endast återspegla 

det patienten visar. Freud liknar terapeuten vid en kall och klinisk kirurg, ”focused and devoid 



 
25 

 

of all human sympathy” (s.6). Att visa sina känslor och därmed sitt privata jag beskrivs till 

och med som ett tabu (”the disclosure taboo”, s.92). Att visa privatpersonen bakom 

yrkesrollen har alltså setts som oprofessionellt och oetiskt: ”from a strict Freudian view, [it 

was] prohibited as bad practice” (s.5). Privata aspekter kan vara terapeutens egna erfarenheter, 

tankar och värderingar (s.275). 

Boken beskriver hur Freuds tankar om den blanka spegeln konfronterades främst av den 

tradition som uppstod inom den så kallade tolvstegsrörelsen, den filosofi som ligger bakom 

Anonyma Alkoholister (AA), vad Nerenberg kallar en modell för behandling av missbruk 

(”addiction treatment model”). Bloomgarden & Mennuti beskriver kort att tolvstegsrörelsen 

startade när två män, ”Bill W” och ”Dr. Bob”, hjälpte varandra med sina alkoholproblem, och 

sedan delade med sig av sina personliga erfarenheter och uppmuntrade varandra. Anonyma 

Alkoholister bygger alltså på självhjälp (s.102). Tolvstegsmodellen bildar därmed en annan 

form av retorik än den som baseras på psykodynamiska metoder som modellerats på Freuds 

psykoanalys. AA:s retorik har jämlik samtalsretorik som mål och ideal: deltagarna är jämlika i 

den meningen att de alla har samma missbruksproblem, och är därför experter på ämnet då de 

genomlevt den i praktiken snarare än lärt sig en teoretisk psykologisk modell. Bloomgarden & 

Mennuti skriver till och med att det inom AA råder misstro mot terapeuter som inte själv haft 

missbruksproblem: 

In addictions treatment … [h]aving a history of addictions is considered, by some, the best way 

to have credibility. There, therapists without a history may find themselves on the defense, 

having to demonstrate their expertise regardless of not having experienced an addiction. (s.102, 

författarnas kursivering)   

Inom AA finns en önskan att avstigmatisera alkoholmissbruk (s.102). Deltagarna fungerar 

som jämlikar snarare än den expertroll som utvecklats med läkarvetenskapen som modell 

(”the hierarchical medical model”, s.277). Patienterna hjälper varandra (s.139). En mer jämlik 

modell inbjuder till samarbete och partnerskap, snarare än att man underordnar sig en upphöjd 

expert, vilket också inger hos patienten en känsla av bemyndigande (”empower”, s.277). 

Likheten mellan deltagarna gör att de känner sig accepterade, och inte nervärderade 

(”judged”), och att deras gemensamma problem får dem att känna att de inte är konstiga och 

svåra att förstå (s.139). 
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Patienten tillskrivs, och får, alltså större makt, och därmed får samtalet en mer jämlik 

fördelning.
13

 Det är betecknande att boken använder begreppen ”enpersonsterapi” för att 

beskriva Freuds psykoanalys och den psykodynamiska traditionen, men ”tvåpersonsterapi” 

för de terapiformer som utvecklades senare, där terapeuten är mer ”närvarande” (s.136).  

     Boken försöker alltså nyansera Freuds skarpa förbud, och argumenterar för att god terapi 

förutsätter en god relation mellan terapeut och patient, och denna relation går inte att skapa, 

hävdar författarna, utan att terapeuten visar vissa delar av sin privata person. 

4.2.2 Den terapeutiska alliansen – den läkande relationen 

Den utveckling som boken beskriver gällande terapeutens ”närvaro” i terapin påverkar alltså 

relationen mellan terapeut och patient. Psykoterapin har det senaste dryga årtiondet kämpat 

med frågan om hur man kan fastställa exakt vad det är som gör att psykoterapi fungerar. 

Många forskare anser att skillnaden mellan olika terapiformers effektivitet är små (Philips & 

Holmqvist 2008:229). Relationen mellan patient och psykoterapeut betecknas som tidigare 

nämnts inom psykologin som ”den terapeutiska alliansen”, och flera terapiformer anser att det 

är just denna som utgör grunden för ”therapeutic change” (Branch & Dryden 2008:33), alltså 

att terapin lyckas åstadkomma en för patienten positiv förändring. Frank & Frank ansluter sig 

också till den tanken, att det är den terapeutiska relationen är en av de viktigaste 

förutsättningarna för en framgångsrik terapi (Frank & Frank 1991:155).   

Den aktuella bokens tes, att self-disclosure är en viktig del i att bygga upp en god 

terapeutisk relation, uttrycks kanske tydligast i Treadways artikel:  

We know from many clinical studies that the main determinants of a successful therapy are not 

our theoretical approach, years of experience, or type of training. The most important variable is 

the relationship with the therapist. (s.276) 

Treadway skriver dock, att om relationen blir alltför jämlik kan den få terapin att framstå mer 

som vänskap, vilket vore negativt då det skulle det undergräva en av psykoterapins viktigaste 

grundsatser: att patienten ska uppmuntras att fokusera helt på sina egna behov och problem, 

utan att känna att han måste ta känslomässigt ansvar för terapeuten: ”without having to be 

emotionally careful or care giving with the therapist” (s.277), det slags ömsesidigt 

känslomässiga ansvar som man kan förvänta sig i en vänskapsrelation.  
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 Samtalet blir, så att säga, verkligt dia-lektisk och inte så mono-lektisk som Sokrates nyttjade metoden. 
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Treadway använder bergsklättring som en liknelse, där terapeuten inte är en allvetande 

guide som oförskräckt leder patienten uppför skrämmande bergsleder. Visserligen har 

terapeuten tillgång till nödvändig utrustning (”pitons, rope and hammers”), och han skriver att 

flera av terapeuterna har själva färdats den aktuella vägen tidigare. Och även om det är bra att 

ha redskap och erfarenhet, så är det ytterst, skriver Treadway, terapeutens vilja att dela 

upplevelsen och delta i den svåra uppgiften som har betydelse: ”ultimately, our willingness to 

share the risk, to give gentle voice to fear, and to hold the sweaty palms is the gift that heals” 

(s.280). 

Så det är alltså ett annat slags jämlikhet som Treadway åsyftar: terapeut och patient är båda 

experter, men på varsitt område, och de har båda saker de kan bidra till i det terapeutiska 

arbetet, men av olika karaktär. Men ytterst, poängterar författaren, är de båda människor: 

”shared humanity” (s.280). Terapi, skriver Treadway, är en konst, men terapeuter förväntas 

vara vetenskapliga och objektiva. Hårt arbete, ständigt reflekterande och livserfarenhet avgör, 

och ändå är ingen terapeut felfri (s.280). 

Den läkande relationen är alltså inte ett vänskapsband, men ändå en mycket speciell hybrid 

av en professionell relation med genuint mänsklig närvaro. Det torde vara denna mänskliga 

del som gör att författarna hävdar vikten av att terapeuten visar åtminstone delar av sitt privata 

jag i terapisituationen. 

5 Diskussion 

Från att ha resonerat efter en ”trattmodell”, genom att gå från det generella (i retorikens och 

psykoterapins teoretiska modeller) till det specifika (i det valda materialet), är det dags att så 

att säga vända på denna tratt och se vilka konklusioner som kan dras utav materialet, att 

försöka se hur psykoterapins metod kan översättas och användas i retorik. Några slutsatser jag 

dragit är att psykoterapi som hermeneutisk – och heuristisk – modell kan ge användbara 

ingångar till ethosetablering i andra retoriska situationer, och att betoningen på empati som 

terapeutens viktigaste ”dygd” kan ge idéer till hur man mottagaranpassar sin retorik. 

Betoningen på en jämlik relation kanske dock ska ses främst som en kulturellt västerländsk 

yttring. 

5.1 Psykoterapi som hermeneutisk och heuristisk modell 

Resultatet på den första forskningsfrågan, hur psykoterapeuten etablerar och använder sitt 

ethos i terapin, anser jag helt kort kan sammanfattas som att terapeuten tidigt bör etablera sin 
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auktoritet som empatisk hjälpare, men hela tiden måste vara öppen för att det är patienten som 

äger tolkningsföreträdet, då det är patienten som avgör om terapeutens argumentation 

övertygar eller ej. Öppen, så kallad sokratisk, utfrågning är ett sätt att ta in information om 

patienten så att terapeuten bättre kan utforma denna argumentation. Informationen flödar 

därmed från båda parter.  

Detta växelspel mellan patient och terapeut liknar den så kallade hermeneutiska cirkeln, 

eller ”förståelsens cirkel” som Gadamer kallade den: ”delarna som bestäms utifrån helheten 

[bestämmer] i sin tur … också denna helhet” (Gadamer 2000:102).  Vi utgår från vår 

förförståelse, vår förväntan på hur helheten ser ut, vilket i psykoterapin torde utgöras av den 

aktuella terapeutiska modellen av människans psyke. Terapeuten närmar sig således den 

specifika patienten genom dennes berättelser och tolkar patientens utsagor i ljuset av sin 

förförståelse, den aktuella terapimetoden. Då patientens utsagor som tidigare nämnts yttras 

spontant, kan en terapeut inte förbereda en sådan tolkning. Tolkningen utgör sedan grunden 

för ett förslag till en tänkbar lösning i syfte att uppnå målet med terapin.  

En god terapeut torde därefter vara kapabel att revidera den av sin modell föreskrivna 

tolkningen, och anpassa sin modell efter varje patient.
14

 Patientens uppfattning av terapeutens 

ethos kommer därför baseras på hur framgångsrikt terapeuten lyckas jämka ihop sin modell 

med den individuella, unika, patienten. För även om det är viktigt att tidigt etablera sitt ethos 

(se avsnitt 4.2.1 ovan) så påverkas givetvis terapeutens/retorns ethos av hur framgångsrik 

kommunikationen är. Som Hedquist beskriver det finns en annan slags cirkelrörelse i talakten: 

”Trovärdighet är en viktig förutsättning för en lyckad kommunikation samtidigt som 

trovärdigheten är en följd av en lyckad kommunikation” (Hedquist 2002:7). Nyckeln till ett 

sådan framgångsrik tolkningsarbete ser jag ligger i eunoia, mer precist i empatin. 

5.2 Empati som en aspekt av eunoia 

Betoningen på hur viktig empati är i psykoterapi kan överföras till andra sammanhang, för att 

beröra min andra forskningsfråga. Empati kan vara en viktig ingrediens vid en sokratisk 

utfrågning, så att man undviker den mer styrande versionen som man kan säga Sokrates själv 

idkade (se avsnitt 3.5 ovan). Empati är ett sätt att tolka retorikbegreppet eunoia, som 

beskrivits tidigare (se avsnitt 3.8) och kan kanske även göra begreppet tydligare, eftersom 

”välvilja”, som eunoia ofta översätts till, lätt kan få en något nedlåtande klang av typen: ”jag 

vet bäst vad som är bra för dig”. Bender & Messners beskrivning av den kraft som ligger i att 
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 Detta stämmer för övrigt med Storrs kommentar att Freud skapade ett viktigt hermeneutiskt system (Storr 

1989:16, som påpekats ovan i fotnot 10).    



 
29 

 

en empatisk terapeut lyssnar omsorgsfullt är intressant (se avsnitt 4.1.4). På engelska 

använder författarna ordet carefully, (Bender & Messner 2003:94) och förhoppningsvis 

väcker ”omsorgsfullt” samma konnotationer: ”care”, ”omsorg” som i omvårdnande, 

omhändertagande, läkande, men också ”fullt”, det vill säga rikt av den egenskapen, och inte 

minst noggrant: att lyssna efter detaljer och det unika, och inte frestas förenkla eller 

schablonisera. Att lyssna omsorgsfullt och noggrant innebär att visa respekt för den som talar, 

och genom att tillföra denna beskrivning till begreppet eunoia kan det nyanseras, och den 

eventuellt nedlåtande klang begreppet har tonas ned. 

Empati är förvisso ett något vagt begrepp, men ”medkänsla” och ”inlevelseförmåga” är 

vanliga synonymer. ”Att känna med” någon, eller att kunna ”leva sig in” i hur någon uppfattar 

något, pekar också på en mer demokratiska maktfördelning i den retoriska yttringen, som jag 

tidigare diskuterat (se avsnitt 3.6), eftersom det innebär en öppning av den egna förståelsen av 

en situation inför andras uppfattning.  

Men om psykoterapi, som är så intensivt personligt, kan ses som en situation som kräver 

maximal empati, kan vi ändå flytta över modellen till andra yttringar. Ett omsorgsfullt och 

noggrant lyssnande kan bli ett tema som genomsyrar talhandlingen, inte något tillfälligt eller 

påklistrat. I en vårdande situation som psykoterapi ses det förstås som självklart, men det är 

därför inte omöjligt att en sådan inställning även i andra retoriska situationer skulle 

möjliggöra ett kvalitativt bättre intagande av ”den andre”, av åhöraren. Heuristiken, till 

exempel genom informationsinhämtande via sokratisk utfrågning, torde bli av högre kvalitet 

om den utförd med empati, med ett genuint intresse för publiken. Man kan göra några 

tankeexperiment: vad skulle ”empati” innebära för en politiker, en chef eller en lärare? 

Kanske man ser till att samla in fler uppgifter om sin målgrupp: vilka är de? Hur ser deras 

livssituation egentligen ut? Kan jag verkligen förstå dessa människor? Kanske en sådan 

öppning inför andra kan påverka den retoriska yttringen så att man anstränger sig lite extra för 

att söka efter bättre argument eller bättre formuleringar, och därmed blir retoriken mer 

övertygande, eller övertygande för fler. 

   Jag tror genuin empati kan utgöra den så viktiga skillnaden mellan manipulation och 

positiv påverkan, och få ”övertalandet” att ”övertyga” i stället. Det ingår i begreppet empati 

att jag känner med den andre, sätter den andre i fokus framför min egen person, åtminstone 

för en stund. Empati kan på så sätt tillförsäkra retorns ethos genuin eunoia – en välvilja 

baserad på mottagarens situation – och även utgöra grunden för en engagerad 

kunskapsinhämtning, heuristik. 
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5.3 Non-directive eller directive, professionell eller personlig? 

Böcker om psykoterapi tillskriver som tidigare nämnts olika metoder olika grad av styrning av 

terapeuten, allt från Freuds blanka spegel till KBT-terapeutens större grad av styrning. Det är 

därför intressant att läsa hur Bender & Messners bok beskriver hur en och samma terapeut 

växlar mellan dessa lägen baserat på vad de bedömer är bäst för patienten: terapimetoden i sig 

avgör alltså inte. Med tanke på retorikens betoning på vikten av mottagaranpassning så tror 

jag att Bender & Messners tillvägagångssätt är mer realistisk – inte minst med tanke på hur 

många artiklar i Bloomgarden & Mennutis bok som kommenterat att Freuds ”blanka spegel” 

inte är realiserbar. Det tyder på att det är en gradfråga snarare än en artfråga. De olika 

betoningarna på terapeutens förhållningssätt inom de olika terapiskolorna skulle kunna vara 

en önskan om pedagogisk tydlighet i beskrivningen av metoden, snarare om en faktisk 

verklighetsbeskrivning.  

Efter genomläsningen av mitt material slår det mig också att frågan om psykoterapeuten 

ska visa endast ett professionellt jag eller även av sitt privata jag är av liknande art. Går det att 

visa enbart ett professionellt jag, utan att avslöja något om sin person? Det torde också vara en 

gradfråga, och det finns en koppling mellan grad av ”själv-avslöjande” och hur aktiv en 

terapeut är i samtalet med patienten. Ju aktivare en terapeut är, desto fler möjligheter torde 

uppstå där terapeutens privata jag framkommer i någon grad. Även den valda aktivitetens art, 

dess karaktär, visar terapeutens personlighet.  

Men det viktigaste argumentet torde vara att om inte terapeuten inbegriper sitt privata jag i 

någon mån, kan det få negativa konsekvenser (se avsnitt 4.1.5). Bender & Messner reflekterar 

att det är självklart att terapeuter reagerar känslomässigt på sina patienter, det 

psykoterapeutiska begreppet countertransference syftar på detta. Författarna skriver att det 

kan vara jobbigt att hantera dessa känslor, men att det också kan ge viktig information som 

kan vara värdefull för behandlingen:  

Naturally, therapists also respond emotionally to their patients. … [these] reactions may be 

intense and may feel distracting to a novice therapist who is trying to pay attention to her 

patient‟s concerns. If understood, these reactions may inform the treatment rather than pollute it, 

providing emotional data that would otherwise unobtainable. (Bender & Messner 2003:278) 

Det här visar att en terapeut egentligen aldrig lämnar sitt privata jag utanför terapisituationen, 

utan att det i stället utgör ytterligare ett verktyg i terapin. Men det intressanta är att terapeuter 
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är skolade i att uppmärksamma denna skillnad mellan sitt privata och professionella jag, 

vilket kan vara en inspiration även för andra talsituationer.  

Bender & Messner beskriver patientens transference som ett ”socialt minne”, då det rör 

tankar och känslor som formats av patientens tidigare sociala relationer, företrädesvis av våra 

föräldrar, och som vi tenderar att överföra på andra än dessa ur-roller. En annan aspekt på 

fenomenet överföring är således att om terapeuten inte uppmärksammar att det rör minnen 

snarare än den aktuella situationen, så försämrar det möjligheten för just ett ”korrekt 

intagande”: heuristikens kvalitet försämras. Och det är därför författarna rekommenderar att 

terapeuten inte visar för mycket av sitt privata jag, för då blir det enligt dem lättare att urskilja 

vad som handlar om just överföring, och vad som rör den aktuella situationen.  

Om vi drar ut kontentan av detta och ser hur det kan passa in i andra sammanhang, kan vi 

dra slutsatsen att om vi är bättre medvetna om våra föreställningar om varandra, så kan vi 

bättre uppfatta vad som är vad. Att åtminstone försöka tänka kring dessa banor när man på 

något sätt ska yttra sig inför en publik kan också ge inspiration och motivation till både hur 

man förbereder sig, och hur man bäst utnyttjar ögonblicket, kairos. vad är det som uppstår i 

den aktuella situationen, och var kommer det ifrån? Vad uppstår på plats, och vad är det för 

bagage vi släpat med oss dit?  

Bender & Messner, som hörande till den psykodynamiska terapiskolan, är mer restriktiva i 

sin hållning vad gäller terapeuten visar sitt privata jag, medan Bloomgarden & Mennutis bok 

kan ses som en stark förespråkare för så kallad self-disclosure. Treadway påpekar, till 

exempel, att en terapeut alltid visar något av sitt privata jag – det är snarare en fråga om hur 

mycket man ska visa: ”The choice isn‟t whether to tell our clients; it‟s when and how much” 

(Treadway 2003:275-276). Men det är viktigt att komma ihåg att artikelförfattarna i 

Bloomgarden & Mennutis bok ändå genomgående hävdar att self-disclosure endast bör ske 

om terapin motiverar det – om det är till godo för patienten (se till exempel s. 11, s.91, s.280). 

Relationen ska alltså förbli professionell.  

En förmåga att väl kunna balansera dessa färdigheter, det vill säga utnyttja kairos och välja 

rätt grad av styrande/icke-styrande eller professionellt/privat i den aktuella situationen, 

bedömer jag berör ethosaspekten phronesis, som jag ovan beskriver bland annat som 

”handlingsklokhet” och ”practical wisdom” (se avsnitt 3.8). Denna aspekt på en terapeuts 

ethos torde också belysa erfarenhetens betydelse. För att uppnå något så svårdefinierat som 

”balans” i denna aspekt, behöver man troligen ha råkat ut för flera ”obalanser” och sett 

konsekvenserna av detta. Det är därför jag tror man använder ”praktisk” och ”handling” i de 
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nämnda definitionerna för att moderera den rena kunskapsaspekten (som klokhet, vishet) i 

begreppet phronesis. 

Man kan således säga, att målet för psykoterapin är detsamma oavsett terapistil, men de 

förespråkade vägarna dit är något annorlunda. För en retor kan det likväl vara intressant att 

fråga sig vid vilka tillfällen man ska betona sin professionalitet, och när man ska vara mer 

personlig, och när man ska styra samtalets riktning mer öppet och när det är bättre att påverka 

mer indirekt. Att sträva efter en lyhörd flexibilitet, likt en terapeut, kan inte vara fel. 

5.4 Jämlikhet: en kulturell fråga? 

I bok 2 saknar jag en diskussion om eventuella kulturella skillnader. Resonemanget att en 

jämlik relation underlättar det terapeutiska arbetet kan tolkas som mer självklart i ett 

västerländskt perspektiv, där vi uppmuntrar demokrati och gärna utmanar auktoriteter.  

Stewart, Danielian & Foster skriver att sociala relationer i USA (särskilt bland amerikansk 

medelklass) kännetecknas först och främst av jämlikhet (Steward, Danielian & Foster 

1998:160). Men i andra samhällen och kulturer finns en mycket större betoning på olikheten 

(ojämlikheten) mellan personer:  

To assume that everyone is equal and should be treated alike is considered, in some cultures, to 

be demeaning to the individuality of the person. Inequality underlies social conventions and 

etiquette and clearly defined reciprocity among persons engaged in social interactions (Steward, 

Danielian & Foster 1998:161)  

Många andra kulturer hyser alltså en annan syn på auktoriteter. Frank & Frank beskriver till 

exempel ett fall där en koreansk kvinna, boende i USA, snabbt blev av med en 

vanföreställning troligen för att hon hade bemötts med välvilja av en auktoritetsfigur, en 

läkare. Författarna diskuterar att det var upplevelsen av att någon med prestige lyssnade på 

henne som hjälpte henne (Frank & Frank 1991:157). I det här fallet var det alltså auktoriteten 

hos lyssnaren hon uppskattade. Frank & Frank skriver att framgångsrik terapi till en del 

bygger på patientens förväntan på att terapeuten har särskilt helande kunskaper (Frank & 

Frank 1991:155). Vi borde därför akta oss för att överföra ovanstående resonemang, om 

professionell/privat och jämlikhetsdiskussionen, till alla kulturer. Likt retorikens betoning på 

det situationella kan det vara värt att påminna sig om att det valda materialet främst torde 

passa för Nordamerikanska och Västeuropeiska kultursfären. Det skulle vara mycket 

intressant att i en annan uppsats studera hur andra kulturer uppfattar dessa aspekter. 
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5.5 Slutord 

Slutligen önskar jag betona, att jag inte avser att argumentera för att en retor ska bli en 

psykoterapeut: de önskade egenskaperna hos en terapeut – och då främst empati, rätt balans 

av styrande/icke-styrande och av professionell/privat framtoning – lär inte gå att överföra 

direkt på alla retoriska situationer. Men med en dos kreativitet kan de ge verktyg för att bättre 

analysera den retoriska situationen, och ge en större flexibilitet och ökad möjlighet till att 

bättre bedöma det aktuella läget, det jag kallar heuristik eller sokratisk utfrågning i den här 

uppsatsen.  

Empati under själva utförandet av den retoriska yttringen kan också tillföra en bättre känsla 

för kairos – hur man bäst utnyttjar den rådande situationen – eftersom den innebär ett starkt 

intresse och större öppenhet för motparten. Och det må låta som en truism, men den retor som 

visar sina åhörare ett genuint intresse, torde i sin tur erhålla ett större intresse från dem. Det är 

det som gör eunoia till en så viktig del i en retors ethos. Det är en slutsats man kan dra från de 

beskrivningar av psykoterapeutens arbete som framkommer i materialet i denna studie. 
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