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Hur gör vi egentligen? 

Vilka interventionstyper upplever psykoterapeuter att de använder för att skapa 

behandlingsallians med patienter som har svårigheter med mentalisering? – En 

explorativ studie.  

 

 

 

 

How do we really do it? 

What types of interventions do psychotherapists experience that they use to create 

treatment alliances with patients who have difficulty with mentalization?-An 

explorative study. 
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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Att undersöka hur psykoterapeuter arbetar kliniskt med patienter som 

har svårigheter med mentalisering kan ge en tydligare uppfattning om vad som är 

hjälpsamt i skapandet av behandlingsallians. Psykoterapiforskning har visat att 

olika typer av interventioner kan vara verksamma i fråga om att skapa 

behandlingsallians. I denna studie undersöks vilka interventionstyper fem 

psykoterapeuter beskriver sig använda i försök att skapa behandlingsallians med 

patienter som har svårigheter med mentalisering.  

 

 

Frågeställningar: Vilka interventionstyper upplever psykodynamiskt orienterade 

psykoterapeuter är till hjälp för att skapa behandlingsallians med patienter som har 

svårt att mentalisera? 

  

 

Metod: I undersökningen tillämpades en kvalitativ, deskriptiv metod där data 

samlades in med hjälp av ljudinspelade, semistrukturerade intervjuer. 

Bearbetningsmetoden som används är tematisk analys. 

 

 

Resultat: Studien visar terapeuters olika syn på vad som är till hjälp när det 

handlar om att skapa behandlingsallians hos personer som har svårt att 

mentalisera. Trots skillnader i teoretiska förhållningssätt trädde fyra gemensamma 

teman fram. De fyra centrala temana som trädde fram i bearbetningen av 

intervjuerna var affekter, transparens, samarbete samt överföring.  

 

 

Diskussion: De beskrivna interventionstyperna och hur interventioner regleras 

efter reflektionsförmåga diskuteras. Vilka interventiontyper som upplevs 

verksamma jämförs med aktuell teoribildning i ämnet. Det framkommer olika 

teoretiska referensramar angående hur interventionstyperna skapas. Trots olika 

teoretiska referenser går det att utkristallisera gemensamma interventionstyper.  

 

 

Nyckelord: Interventioner, behandlingsallians, mentalisering, psykodynamisk, 

affekter. 

 
Introduction: To investigate how psychotherapists works clinically with patients 
who have difficulty with mentalization can provide a clearer understanding of 
what is helpful in creating treatment alliances. Psychotherapy research has shown 
that different types of interventions may be active in creating treatment alliances. 
This study investigates the types of interventions that five psychotherapists 
describe themselves in attempting to create treatment alliances with patients who 
have difficulty with mentalization. 



 
 

 
 

 

 
 
Issues: What types of interventions psychodynamic psychotherapists experience 
is helpful in creating treatment alliances who have difficulty in mentalizing? 
 
 
Method: The study used a qualitative, descriptive method where data was 
collected using sound-recorded semistructured interviews. The processing method 
used is thematic analysis. 
 
 
Result: The study shows therapists' different views on what is helpful when it 
comes to creating treatment alliances in people who have difficulty in mentalizing. 
Despite differences in theoretical approach, four common themes emerged. The 
four key themes that emerged in the processing of the interviews were affect, 
transparency, cooperation, and transference. 
 

 

Discussion: The types of interventions described and how interventions are 

regulated after reflection are discussed. What types of interventions are 

experienced are compared to current theory formation in the subject. There are 

different theoretical reference frameworks as to how the intervention types are 

created. Despite different theoretical references, it is possible to crystallize 

common intervention types. 

 

Keywords: Interventions, treatment alliance, mentalization, psychodynamic, 

affect. 
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1 Inledning 

För att en psykoterapeutisk behandling framgångsrikt ska kunna genomföras 
krävs en fungerande behandlingsallians mellan patient och terapeut (Despland, 
Roten, Despars, Stigler & Perry, 2001). Behandlingsalliansens inverkan på 
behandlingsresultat är ett väl beforskat område medan det däremot har gjorts 
färre studier på hur en framgångsrik behandlingsallians skapas. När en 
psykoterapeut upplever att det har skapats en god behandlingsallians finns det en 
möjlighet att det genom erfarenhet skapas en minnesbank där vissa typer av 
interventioner blir till primära val (Tschuschke et al., 2015). Hersoug, Høglend & 
Havik (2001) har t.ex. undersökt hur behandlingsalliansen påverkas av faktorer 
såsom terapeutens utbildningsgrad, terapeutens personlighet samt hur patientens 
och terapeutens personligheter passar ihop. Psykoterapeuterna i studien ansåg att 
erfarenhet och utbildning var betydande för en god behandlingsallians och 
patienterna uppfattade framförallt att psykoterapeutens värme och interpersonella 
färdigheter var centrala. Det visar på en skillnad i upplevelse av behandlingsallians 
och eventuellt en skillnad i vilka faktorer som påverkar skapandet av 
behandlingsallians. Mentalisering är den process som gör att vi skapar en 
förståelse av andra och oss själva, implicit och explicit. Svårigheter att mentalisera 
kan vara försvårande förutsättningar för psykoterapi och mentalisering ses som en 
viktig faktor för behandlingsplanering i psykoterapi och en faktor som troligen 
påverkar såväl utfall i psykoterapi som behandlingsalliansen (Rydèn & Wallroth, 
2008). Den psykodynamiska teorin har varit föremål för kritik vad gäller det 
kurativa i psykoterapeutisk behandling (Mckay, 2011). Manualbaserade 
behandlingar har varit, och är till stor del fortfarande, förstahandsvalet inom 
rekommenderad psykoterapeutisk behandling (KBT, IPT) (Socialstyrelsen, 2017). 
Det unika i den psykodynamiska kontakten förefaller även vara den del som varit 
föremål för kritik, nämligen det svåra i att definiera och beskriva omedvetna 
implicita processer (Killingmo & Gullestad, 2011). Forskning för att närmare 
konkretisera de mekanismer som ger behandlingseffekt skulle berika 
teoribildningen (Gibbons et al., 2009). Genom att undersöka interventioner och 
dess påverkan på skapandet av behandlingsallians för patienter som har 
svårigheter i mentalisering och reflektion kommer man bättre kunna förstå 
behandlingsallians i psykodynamisk psykoterapi. Behandlingen kommer påverkas 
av det subjektiva intrycket av psykoterapeuten och behöver därför beaktas i fråga 
om behandlingsallians. Syftet med studien är att undersöka vilka 
interventionstyper psykoterapeuter upplever är till hjälp när det för att skapa 
behandlingsallians med patienter som har svårt att mentalisera.  
 
 

2 Bakgrund 

Det är viktigt att undersöka hur en psykodynamisk psykoterapeut arbetar för att 
säkerställa behandlingsresultat samt utveckla den kliniska praktiken. Genom att 
undersöka vilka interventionstyper som psykodynamiskt utbildade 
psykoterapeuter använder sig av för att skapa behandlingsallians är det möjligt att 
skapa sig en tydligare bild av hur teoribildningen integrerats i klinisk praktik 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hersoug%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11696646
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%26%23x000f8%3Bglend%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11696646
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havik%20OE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11696646
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(Bateman & Fonagy, 2010). Interventioner är specifika handlingar utförda för att 
skapa psykologisk förändring hos patienten och enligt Bateman och Fonagy 
(2013) är en mentaliseringsbaserad intervention organiserad kring fyra steg: 1) visa 
för patienten en empatisk förståelse för patientens subjektiva upplevelse, 2) 
utforska, klarifiera samt om möjligt utmana, 3) identifiera affekt samt etablera 
affektfokus, 4) mentalisera om relationen.  
 
För att kunna reglera interventioner till en patients specifika behov behöver det 
göras en bedömning av patientens besvär och psykologiska kapacitet och i en 
psykodynamisk bedömning ingår ett antal frågeställningar och fenomen att 
förhålla sig till, specifikt och i sin helhet. En psykodynamisk bedömning innefattar 
bland annat ställningstagande till jagets styrka alltså att jaget klarar av en konflikt 
genom en utbyggd försvarsstruktur, att patienten använder affekter som signaler, 
skiljer klart mellan sig själv och andra m.m. Patientens psykologiska resurser och 
försvarsstrategier påverkar förmågan att ta till sig psykoterapeutisk behandling och 
påverkar även psykoterapeutens val av interventioner (Killingmo & Gullestad, 
2011). Vilken psykologisk funktionsnivå en patient befinner sig på kan beskrivas i 
termer av bristöverföring och konfliktöverföring. Ju mer patienten är fixerad vid 
en prestrukturell funktionsnivå, desto mer kommer relationsmönstret att vara 
präglat av konkret beroende av objektet och överföringen till terapeuten präglas 
av konkret beroende av direkt tillfredställelse av infantila behov, vilket kallas 
bristöverföring. Om patientens tidiga objekterfarenheter har internaliserats och 
omvandlats till varaktiga och relativt avgränsade inre strukturer kommer 
överföringen att ta sig andra uttryck. Överföringen blir mer nyansrik, komplex 
och yttrar sig i indirekta uttryck. Detta kallas konfliktöverföring (Killingmo & 
Gullestad, 2011). Vilken funktionsnivå patienten befinner sig på påverkar vilken 
förmåga till behandlingsallians patienten har samt vilka interventioner som kan 
påverka skapandet av behandlingsallians (Despland, Roten, Despars, Stigler och 
Perry, 2001) 
  
När det gäller behandlingsallians i psykoterapi finns det enligt McCarthy, Caputi 
och Grenyer (2017) signifikanta stunder i psykoterapin som är stärkande för 
behandlingsalliansen. Känslomässigt laddade stunder, såväl positiva som negativa 
var centrala för alliansskapandet. Att skapa behandlingsallians med patienter som 
har svårigheter med reflektion och mentalisering kan vara en utmaning och den 
reflektiva förmågan utgör en av de faktorer som kan påverka psykoterapeutiska 
behandlingsresultat (Ekeblad, Holmqvist & Falkenström, 2016). Interventioner 
och dess relation till utfall i terapi har Slavin-Mulford, Hilsenroth, Weinberger & 
Gold (2011) undersökt och kommit fram till att det fanns vissa interventioner 
som var särskilt förknippade med terapins utfall. Dessa var att ha fokus på 
önskningar, tydliggörande av hur det förflutna påverkar våra känslor och 
uppfattningar idag, tydliggörande och framlyftande av patientens olika 
interpersonella interaktionsmönster samt att hjälpa patienten att förstå och tänka 
om sina erfarenheter på nya sätt.  
 
Mentalisering som fenomen är ett mångbottnat begrepp som behöver definieras 
och problematiseras i en psykoterapeutisk kontext, det är ett fenomen som är tätt 
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förknippat med anknytningsteorin och som bygger på empirisk forskning. 
Fenomenet gränsar till en rad olika kunskapsområden, bland annat psykoanalys, 
traumateori och kognitiv psykologi. Det anses vara en viktig faktor vad gäller 
prognos i psykoterapi och en faktor som troligen påverkar utfall i psykoterapi 
samt påverkar behandlingsalliansen (Rydèn & Wallroth, 2008).  
När det gäller subjektiva tillstånd och mentala processer är mentalisering en social 
konstruktion i den meningen att vi är uppmärksamma på de mentala tillstånden 
hos de vi är med, fysiskt eller psykiskt (Bateman & Fonagy, 2010).   
 
“Mentalisering är den process som gör det vi gör, tänker och känner verkligt för oss och ger oss 
en känsla av att finnas i världen.” 
 
(Fonagy m.fl., 2002, s. 3, min övers.) 
 
En mentaliserande hållning i psykoterapikontakten och i skapandet av 
behandlingsallians kan skapa ytterligare en dimension i att kunna gradera 
interventioner med patienter som har svårt med att knyta an i en terapeutisk 
kontakt. Att vara lyhörd angående mentaliseringsförmåga handlar om att 
undersöka en komplex process som innefattar flera funktioner för att hantera 
någon typ av information och göra någonting av den. I fenomenet ingår en 
representativ, reflekterande komponent såväl som en aktiv komponent (jag gör 
något) (Rydèn & Wallroth, 2008). Mentalisering är något som går att träna på och 
som går att lära sig, vilket ger hopp till behandling även av svåra diagnoser och 
patientgrupper såsom antisociala personligheter och borderline personligheter där 
mentaliseringsinriktad behandling har visat lovande resultat (Bateman, O’Connell, 
Lorenzini, Gardner & Fonagy, 2016). Mentaliseringssvårigheter definieras av 
(Bateman & Fonagy, 2013) som svårigheter att förstå egna och andras psykiska 
tillstånd såsom egna och andras önskningar, känslor, tankar och behov. När 
mentaliseringen begränsas leder det till förmentaliserade tillstånd, psykisk 
ekvivalens (konkreta), pretend mode (dissociativa) samt teleologiska 
(handlingsinriktade) subjektiva upplevelser. Det leder till att upplevelser antingen 
är för verkliga eller meningslösa samt att det behöver finnas konkreta handlingar 
och konsekvenser för att de ska vara betydelsefulla (Bateman & Fonagy, 2013) 
 
Den definition av den terapeutiska behandlingsalliansen som föreslagits av Bordin 
(1979) är tillämpbar på vilket terapeutiskt synsätt som helst. Detta definierar 
Horvath och Luborsky (1993) som det ”teoretiska konceptet”, dvs. att oavsett 
psykoterapeutisk metod är den terapeutiska behandlingsalliansen applicerbar på 
det psykoterapeutiska arbetssättet. Bordin betonar samverkan mellan patient och 
terapeut i den gemensamma kampen för att övervinna patientens lidande och 
självförstörande beteende. Enligt Bordin (1979) består den terapeutiska 
behandlingsalliansen av tre delar: överenskommelse om mål för behandlingen, 
överenskommelse om uppgifterna för att nå målet, samt utveckling av ett 
personligt band bestående av ömsesidiga positiva känslor.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att enligt Bordin (1979) (och efterföljande 
forskning) så uppstår den optimala terapeutiska behandlingsalliansen när patienten 
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och terapeuten delar tron på målet för behandlingen och ser metoderna som 
används för att uppnå dessa som effektiva och relevanta och ett personligt band 
utvecklats bestående av ömsesidiga positiva känslor. Både terapeut och patient 
accepterar då att genomföra och följa sina specifika uppgifter. Överenskommelse 
om mål och uppgifter kräver att patienten ska tro på terapeutens förmåga att 
hjälpa, terapeuten i sin tur behöver tro på patientens resurser. Bordin (1979) 
föreslår också att behandlingsalliansen kommer att påverka resultatet, inte för att 
det är helande i sig utan för att det är en ingrediens som gör att patienten kan 
acceptera, följa och tro på behandlingen. Som interventionstyper har vedertagna 
psykodynamiska interventioner tagits med som grund i studiens frågeformulär.  
 

2.1 Forskning 

Genom sökningar på pubmed, cinahl samt Psychinfo med sökorden psychodynamic, 
psychoanalytic, interventions, alliance, mentalization har forskning hittats som inriktat sig 
på psykodynamisk psykoterapi och behandlingsallians samt interventioner. Det 
finns flertalet studier inom psykodynamisk psykoterapi som undersöker 
behandlingseffekt, se t.ex. (Gibbons et al., 2009; Keefe, McCarthy, Dinger, Zilcha-
Mano & Barber, 2014). Det finns även artiklar publicerade som undersöker 
interventioner och dess effekt på utfall i psykoterapi se t.ex. (Høglend et al; 2008, 
Voutilainen et al., 2018) och visar på ett samband mellan specifika 
interventionstyper och positiv utveckling i psykoterapi. 
 
Hur mängden interventioner påverkar utfallet har Kivlighan et al. (2018) 
undersökt och där resultatet visar på ett samband mellan ökad användning av 
psykodynamiska interventioner t.ex. affektbaserade, överföringsbaserade samt 
interventioner som syftar till att koppla historiska händelser i patientens liv med 
nutid var stärkande för behandlingsalliansen. Det i sin tur minskade symtom hos 
patienten och psykodynamiska interventioner var mer avgörande i skapandet av 
behandlingsallians är kognitivt inriktade interventioner. Despland, Roten, 
Despars, Stigler & Perry (2001) undersöker hur terapeutiska interventioner 
påverkar behandlingsallians och visar att redan vid tredje sessionen hade en 
behandlingsallians etablerats. Vidare visar de hur interventioner som kunde 
relateras till patientens psykologiska funktionsnivå vad gäller försvarsmekanismer 
hade en positiv påverkan på skapandet av behandlingsallians. Alltså att terapeuten 
kunde skifta mellan validerande/bekräftande och utforskande/utmanande 
interventioner. I studien såg de inte något avvikande resultat vad gäller patientens 
nivå på försvarsmekanismer utan det avgörande var snarare om terapeuten kunde 
relatera sina interventioner till patientens nivå i användandet av 
försvarsmekanismer. 
Att undersöka behandlingseffekt i psykodynamisk psykoterapi och hur det 
kliniska arbetet går till har länge varit föremål för forskning och debatt och 
flertalet artiklar fokuserar på behandlingseffekt och dess relation till symtom, 
personlighet samt hur interventioner kan förändra måendet (Høglend et al., 2008). 
Ackerman och Hilsenroth (2003) tar upp hur psykoterapeutisk teknik och 
terapeutens personlighet är faktorer som påverkar behandlingsallians. De tar upp 
vikten av att ha en utforskande hållning samt att utforska affekter som en positiv 
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faktor för behandlingsalliansen. Ackerman och Hilsenroth (2001) tar upp vilka 
tekniker och vilken terapeutisk personlighet som kan ha en negativ inverkan på 
alliansskapandet, t.ex. olämpligt självavslöjande, överdriven tystnad och 
överstrukturerad ansats.  
Det finns stöd i litteraturen för psykodynamisk psykoterapi och dess 
behandlingseffekt för personlighetssyndrom (Abbas, Hardy & Town., 2011) och 
kliniska syndrom (Keefe et al., 2014). En förutsättning för psykoterapeutisk 
behandling är behandlingsallians, vilket är något som tycks ha en betydande 
påverkan på behandlingsutfallet (Ekeblad et al., 2016). De patienter som är i 
mycket stort behov av psykoterapi och som har någon form av 
anknytningsproblematik har även svårast att skapa behandlingsallians (Smith et al., 
2012). Det finns ett värde i att undersöka vilken typ av interventioner som 
används i klinisk praktik vad gäller skapandet av behandlingsallians i patientfall där 
det finns svårigheter i mentaliseringsförmågan (Bateman & Fonagy, 2010). Vilka 
interventioner som används kliniskt kan förändras genom erfarenhet och 
utbildning och hur psykoterapeuter förändrades under en ettårig utbildning i en 
manualiserad tidsbegränsad psykodynamisk terapi har Henry, Strupp, Butler, 
Schacht och Binder (1993) undersökt. Resultatet visade att utbildningen 
förbättrade terapeuternas interventioner så att de låg i linje med manualen. 
Samtidigt upptäcktes en försämring av vissa interpersonella aspekter hos 
terapeuterna då både patienter och forskare kom fram till att terapeuterna blev 
mer auktoritära, defensiva samt mindre bekräftande och stödjande. Det skulle 
kunna visa på vikten i att relatera interventioner till patientens 
mentaliseringsförmåga.  
 

3 Syfte och frågeställningar 

Patienter som har svårt för att mentalisera kan även ha svårt för att skapa 
behandlingsallians och forskning i den specifika patientgruppen är knapphändig. 
Att intervjua psykoterapeuter om det kliniska användandet av interventioner 
skulle kunna bidra till att formulera ytterligare hypoteser om hur interventioner 
används för att skapa behandlingsallians. Det är viktigt att intervjua erfarna 
psykoterapeuter för att systematisera deras erfarenhetskunskap. Syftet med 
studien är att undersöka vilka interventionstyper psykoterapeuter upplever är till 
hjälp för att skapa behandlingsallians med patienter som har svårt att mentalisera.  
 
Följande frågeställning besvaras: Vilka interventionstyper upplever 
psykoterapeuter som hjälpsamma för att skapa behandlingsallians med patienter 
som har svårt att mentalisera? 
 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Målgruppen har varit psykodynamiskt utbildade legitimerade psykoterapeuter med 
erfarenhet av kliniskt arbete med patienter. Samtliga hade psykodynamisk 
utbildning varav tre med relationell inriktning, en med interpersonell inriktning 
och en med traditionell psykodynamisk inriktning.. Urvalet har byggt på 
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tillgänglighet, bekvämlighetsurval samt snöbollsurval, alltså där en intervjuperson 
ger tips om nästa intervjuperson (Langemar, 2008). Först kontaktades tre 
psykoterapeuter i författarens kontaktnät. En av dem rekommenderade en 
psykoterapeut som kontaktades via e-post och som var villig att ställa upp för 
intervju. Den personen rekommenderade ett institut som kontaktades via telefon 
där en person var villig att ställa upp för intervju. Jag fick även kontaktuppgifter 
till en psykoterapeut som kontaktades via telefon och som avböjde att medverka 
Deltagarna var legitimerade psykoterapeuter, en psykolog och fyra socionomer. 
Deltagarna var tre kvinnor och två män i åldrarna 58 till 74 år med klinisk 
erfarenhet på mellan 2 till 28 år efter psykoterapeutexamen. Fyra var utbildade i 
Stockholm och en i Linköping. Tre av psykoterapeuterna var verksamma i 
Stockholmsområdet, en i Gävleborgsområdet samt en i Östergötland. De har varit 
verksamma både privat och inom offentlig hälso- och sjukvård. Flera av 
psykoterapeuterna har arbetat med både vuxna och ungdomar. Samtliga av dem 
har arbetat som psykoterapeuter både som privatpraktiserande och som anställda. 
Två av deltagarna beskrev sig som mest fokuserade på anknytningsteori, två 
beskrev sig som fokuserade på affektteori och en beskrev sig som interpersonellt 
fokuserad. Någon är verksam inom utbildningsverksamhet för psykoterapeuter. 
Samtliga är kliniskt verksamma i nuläget. 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer utfördes med utgångspunkt 
från en intervjuguide (se bilaga 2).  
Intervjuguiden testades genom en provintervju som inte är med i studien. 

Intervjuerna varade i mellan 35–50 minuter.  
Intervjuguiden syftar till att undersöka en persons syn på sin verklighet och att 
personen ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. Fokus 
har därför varit på att de intervjuade med egna ord ska beskriva fenomen och 
upplevelser så fritt som möjligt (Hedin, 2011). Uppföljningsfrågor och 
kontrastfrågor har använts vid behov (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Informanten tillfrågades bland annat om mentalisering, interventioner, 
teoribildning, behandlingsallians samt vilka interventioner som görs i klinisk 
praktik (bilaga 2). Deltagarna uppmuntrades att med egna ord beskriva sitt kliniska 
arbete med patientgruppen samt frågades efter specifika exempel. Inga patienter 
involveras direkt i studien så patientmaterial framkommer genom 
psykoterapeutens egna utsagor och eget yrkesansvar vilket kan ses ge anonymitet. 
 

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

För att bearbeta datamaterialet valdes tematisk analys (Langemar, 2008). Analysen 
gjordes induktivt, dvs. teman utarbetades utifrån materialet. Induktiv analys 
bedömdes vara passande utifrån frågeställningen samt undersökningens 
uppmuntran till informantens upplevelse av den kliniska verksamheten. 
Ambitionen är att minimera olika former av bias på grund av egna erfarenheter 
och grundinställningar. I detta fall har författaren studerat på 
psykoterapeutprogrammet och haft undervisning i mentalisering och handledning 
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i kliniska fall gällande interventioner och förhållningssätt med situationer som kan 
uppstå i kontakten med patientgruppen. Författaren har försökt att förhålla sig 
objektiv genom att medvetandegöra egna förväntningar som tillexempel 
förändring av hållning eller förändringar av interventioner i kontakt med 
patientgruppen. Även attityder, förförståelse och värderingar har försökts 
medvetandegöras angående bias och åsikter i såväl analysen som under 
intervjuerna. 

 
1) De fem ljudinspelade intervjuerna transkriberades till text.  
2) Sedan lästes de transkriberade texterna systematiskt flera gånger för att 
uppmärksamma återkommande teman.  
3) Nyckelord, t.ex. konfrontera och citat, t.ex. ” jag arbetar enligt …” markerades som 
relevanta utifrån frågeställningarna.  
4) Citaten och nyckelorden grupperades och därefter bestämdes fyra teman 
utifrån grupperna. 
5) De markerade citaten sorterades in under respektive tema. 
6) Alla citat under respektive tema lästes igenom och de mest relevanta och 
belysande citaten markerades under varje tema. 
7) Teman omarbetades och döptes om ett flertal gånger för att slutligen ta form i 
de teman som redovisas i resultatdelen. 
8) Relevanta citat användes för att visa resultatet. 

 

4.4 Genomförande 

Ett e-postmeddelande skickades ut med information om intervjun, 
samtyckesblankett (se bilaga 1) samt information om att informanterna när som 
helst kunde avbryta intervjun.  
Sammanlagt genomfördes under arbetstid fem intervjuer på deltagarnas respektive 
arbetsplats under perioden 2017-09-09 till 2017-12-17. Samtalen spelades in på 
mobiltelefon med inspelningsfunktion och transkriberades sedan i sin helhet. 
Författaren använde sig av en semistrukturerad intervju. Det betyder att det finns 
olika frågor som ska beröras men intervjupersonen har en relativ frihet och svaren 
utformas som personen önskar (Hedin, 2011). För att fånga in olika teman 
använde författaren sig av en intervjuguide med en lista över olika frågeställningar 
som undersöktes.   

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Undersökningen har tagit hänsyn till forskningsetiska riktlinjer för psykologisk 
forskning (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Riktlinjerna utgår från 
forskningskravet och individskyddskravet och en avvägning har gjorts angående 
det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 
konsekvenser. Det har inte funnits stöd för att berörda informanter och 
eventuella tredje personer skulle komma att beröras av negativa konsekvenser. 
Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informanterna fick skriftlig information 
om studiens syfte och upplägg (Bilaga 1) för att kunna att ta ställning till 
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deltagandet och de informerades om att intervjun används i forskningssyfte. 
Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de fram till 
publicering när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vidare informerades 
informanternas om att deras identitet kommer att behandlas konfidentiellt 
såtillvida att deras namn och specifika detaljer som kan identifiera dem utelämnas 
i studien. Avsikten är att korrekt redovisa insamlad information. 

 

6 Resultat 

            Fem informanter intervjuades om vilka psykoterapeutiska interventioner de 
använder sig av för att skapa behandlingsallians med patienter som har bristande 
mentalisering. Fyra teman utkristalliserades av materialet. Nedan presenteras 
resultatet av analysen utifrån fyra teman enligt följande struktur:  

6.1 Affekter 
6.2 Transparens 
6.3 Samarbete 
6.4 Överföring 

 

 

6.1  Affekter 

I intervjuerna uppehåller sig flertalet informanter vid interventioner som syftar till 
att patienter ska aktivera affekter och genom det skapa förutsättning för ett 
emotionellt möte. Genom närvaro i stunden och en strävan mot ett känslomässigt 
samspel skapas förutsättning för kontakt och ett genuint möte. Affektökande 
interventioner används till att öka den känslomässiga upplevelsen hos patienten 
och skapa affektfokus.  
 
”När man utifrån affektteorin tänker att drifter utan affekter har liksom inget värde utan det 
är hur det är affekterna som drifterna ger upphov till som är det centrala.” 
 
Betydelsen i tajming och att inte ligga före patienten tas upp och flera talar om att 
vänta in patienten för att kunna rikta in sig mot en affektiv förståelse. Att inte 
ligga före eller att ”dra” patienten genom komplicerade teorier. Om 
interventionen är för komplicerad upplever informanterna att affektökningen 
missas och interventionens resultat uteblir.  
 
”Men inte när man tror att man gjort de där fantastiska tolkningarna det behöver inte stämma 
för att ibland är man lite långt före patienten, man ska nog alltid ligga ett litet steg efter och 
putta fram patienten.” 
 
Affekter som grund i skapande av behandlingsallians blir tydligt, att även sträva 
efter negativt laddade affekter togs upp. Flera informanter tog upp vikten av att 
härbärgera negativa affekter och även förmedla till patienten att de ska våga 
stanna kvar i affekter och undersöka affekter och tankar, det är utmaningen för de 
som har svårigheter med mentalisering.  
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”Det blir just det här svårt med att kunna sätta ord och när man ställer en fråga: Kan du 
beskriva hur du känner just nu? Då blir det väldigt svårt, vad du tänker blir också det svårt. 
Vad tror du att andra tänker om dig det blir också svårt.” 
 
”Utan mer hjälpa dem genom att ställa frågor och undringar och hur tänkte du kring det och 
hur menar du? Så att stimulera det egna formulerandet av vad man känner.” 
 
Patienter som blandar ihop tankar och känslor kan genom affektökande 
interventioner separera tankar från känslor och det sågs som bidragande till 
behandlingsalliansen. Affektökande interventioner visar att det går att skilja på en 
känslomässig upplevelse och verkligheten och att terapeuten är aktiv i att visa för 
patienten hur det går till.   
 
”Eller hur va att man separera ut och jag brukar tänka att det är det jag gör i mitt jobb också, 
patienter blir ett med sina känslor de känner sig som sina känslor oerhört mycket och då blir det 
genom att fråga sådär och separera ut saker och bara för att jag känner såhär behöver det inte 
vara så.” 
 
Att vara teoretiskt medveten och samtidigt vara närvarande i stunden är någonting 
som hamnar i fokus i mötet med en komplicerad verklighet. Att göra 
interventioner som blir en affektiv utmaning för patienten och inte uppfattas som 
kritik eller en mästrande hållning. Samtliga informanter berättar om hur 
interventioner med fokus på affekter har en positiv inverkan på 
behandlingsalliansen och att patientens strategier att undvika kontakt med affekter 
genom olika försvarsstrategier behöver utmanas.  
 
”Alltså en person som intellektualiserar tänker jag är lika med pretend mode, att man separerar 
känslorna från sig själv. De säger ofta att jag tänker si och så medans andra säger jag känner si 
eller så. Men en intellektualiserande människa har ju svårare att få ihop tanke och känsla, 
medan en person som kan mentalisera får ihop tanke och känsla.” 
 

6.2 Transparens 

Transparenta interventioner syftar till att visa för patienten hur terapeuten 
uppfattar och tänker om eventuella svårigheter patienter kommer med. 
Informanterna upplever att det sammanfaller med att bedöma 
mentaliseringsförmåga och det blir en förutsättning för att patienten ska förstå 
interventioner, en del av den tajming som behövs för att interventionen ska få 
önskat resultat. Att inte ta förståelse för givet och att visa patienten att deras 
svårigheter har uppfattats och att terapeuten har reflekterat över patientens 
svårigheter och upplevelse behöver förmedlas i interventionen. 
 
”När man lyssnat på någon länge och fått en bild av att man vet vilka det är och relationer och 
man vet namn och så där. När man ger tillbaka att i någon slags tolkning eller klarifikation 
att man säger, du har berättat ny kring kalle och putte och vilka det nu är. Då gör det 
någonting med människor som jag tolkar det som att, hon vet vilka det där är jag har liksom 
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delat den där relationella världen. Och hon kommer ihåg det, och lägger till någonting där, det 
tror jag är väldigt viktigt.” 
 
Flera av de intervjuade tar upp att det löpande sker en undersökning och 
utmaning av den reflexiva förmågan och att det är en naturlig del av det 
terapeutiska arbetet. Transparenta interventioner visar psykoterapeutens egna 
intentioner, tankar samt förståelse för svårigheter i mentalisering och upplevdes 
som hjälpsamma i skapandet av behandlingsallians.  
 
“Men många utav de som kommer hit har ju en bristande mentaliseringsförmåga och det är ju 
därför de kommer. För att det händer en förfärlig sak, att någon dött under tragiska 
omständigheter och man har inte riktigt ord att beskriva det man känner.” 
 
”Och då måste man vara tydlig med sig själv tänker jag för att visa för patienten om de har 
svårt för att mentalisera, det här tänker jag, det här menar jag, det här är mina intentioner. På 
något vis.” 
 
Att patienten behöver förstå interventionen tas upp av informanterna som en 
förutsättning för utveckling i psykoterapi och i skapandet av behandlingsallians. 
Att vara aktiv i att stämma av gemensam förståelse ses som transparenta 
interventioner. Om transparensen uteblir finns en risk att interventionen missar 
syftet och effekten uteblir.  
 
”Det beror ju på vad man menar med interventioner, det finns ju olika klarifieringar, 
tolkningar. Såhär tänker jag att det inte är alltför ovanligt tänker jag. Ibland kan jag ha ett 
besök där jag tänker, vad bra att jag ställde den frågan det var viktigt och så träffas vi gången 
efter så kanske man stämmer av: hur var det sist? Och då tänker patienten något helt annat.” 
 
Ett uttalat syfte behöver finnas i kontakten samtidigt som flertalet informanter 
talar om vikten av det implicita, att ta med det icke-verbala i interventioner och att 
visa hur informanten uppfattat patientens reflexionsförmåga. Interventionerna får 
inte vara över patientens mentaliseringsförmåga, och samtidigt behöver 
interventioner vara på den nivå där de är tillräckligt utmanande. Informanterna 
upplevde att transparenta interventioner visar för patienten att det finns en 
förståelse för besvären och svårigheterna med mentalisering. Det visar även att 
psykoterapeutiskt arbete är utmanande men att det finns en tilltro till utmaningen 
och att försöka för att väcka vilja till förändring samt skapa behandlingsallians.  
 
”Hamnar du, blir det för häftigt bryter eeehh då klarar man inte av att mentalisera. För då 
hamnar man i försvaren skulle man säga i ISTDP och hamnar man i, blir det inte tillräckligt 
så mentaliserar man inte för då blir det för enkelt. Man behöver finna sig där det liksom, där 
det är tillräckligt utmanande.” 
 
”Jag tänker på en person som sagt att man ska vara en lågmäld provokatör. Det är en ganska 
bra beskrivning för att man ska ju utmana också, det ska inte bara vara så att man ska vara 
följsam att det går i stå.  Man ska ju lägga till någonting som utmanar utforskandet.” 
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Några informanter talar också om att det behöver finnas en viss aktivitet i 
kontakten och att de inte tycker att det hjälper att vara avvaktande med patienter 
som har svårt att mentalisera. Att vara öppen med att terapeuten är en aktiv 
tänkare och att patienten behöver stimulera egna tankar och känslor sågs som 
transparenta interventioner. 
 
”Och då blir det ju ofta att jag måste ju hjälpa dem och jag tror ju inte på för passiva terapeuter. 
Utan mer hjälpa dem genom att ställa frågor och undringar och hur tänkte du kring det och hur 
menar du, så att stimulera det egna formulerandet av vad man känner.” 
 
En transparent intervention bidrar till att visa en genuin nyfikenhet och en 
lyhördhet mot det outtalade materialet. Att visa för patienten att det kan vara 
utmanande att prata om och reflektera om negativa affekter, svåra teman eller 
händelser. Interventioner som strävar efter att reflektera om relationen i rummet 
och visa på en icke dömande hållning sågs som transparenta och bidragande till 
behandlingsallians.  
 
”Det är ju mitt jobb att bli varse om vad som inte sägs och sätta ord på det när det är läge på 
det. Och jag om de som har svårt för mentalisering om man tänker sig att det utgår ifrån någon 
form av borderlinepersonligheter så har ju de svårt med att tolka in och då behöver man vara 
väldigt öppen och fråga och inte ha någon dold agenda själv och då tänker jag på det här med att 
vara nyfiken och icke dömande. Lyssnande och checka: har jag förstått det här rätt, hur är det 
mellan oss?” 

 

6.3 Samarbete 

Samarbetsförtydligande interventioner syftar till att synliggöra betydelsen av ett 
samarbete i den psykoterapeutiska processen och tas upp av samtliga av 
informanterna som givna vid skapande av behandlingsallians. Här tar 
informanterna upp den teoretiska förståelsen och tankar om att sträva efter 
behandlingsallians och det samarbete som det innebär. När patienten tillskriver 
terapeuten en allvetande position upplevdes det som negativt för 
behandlingsalliansen och värdet av att tänka tillsammans och samtala om 
samarbete behövde då tas upp som intervention.  
 
”Alltså jag vet inte men jag är nyfiken på hur det skulle kunna vara. Kan vi tänka 
tillsammans om det?” 
 
”Nej, jag tror det är viktigt att vara öppen med att jag inte heller kan svara på alla frågor 
fastän jag är en levande människa men vi kan tänka om dem tillsammans och prata om dem 
tillsammans.” 
  
Att patienten behöver se sin del i kontaktskapande är centralt och det är 
nödvändigt att använda sig av interventioner som visar det. Flera informanter tar 
upp hur svårt det är att ha en balans mellan att vara närvarande och att göra 
samarbetsförtydligande interventioner. Att vara lyhörd på sin motöverföring och 
den emotionella upplevelsen av patienten ses som kliniskt värdefull. Samarbetet 
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och patientens åsikt samt egen vilja till förändring behöver adresseras i 
interventionen. Patienten behöver trivas och vara villig att arbeta med terapeuten. 
 
”Den här rent emotionella delen att vi trivs med andra och att vi kommer överens den är rent 
känslomässigt baserad men man kan ju prata om det också. Det är ett sätt att ge sig själv 
någon forts feedback, amen hur känns det för dig liksom, tycker du vi kommer överens? 
 
Det fanns ett gemensamt tankesätt vad gäller vilken psykodynamisk 
interventionstyp som är mest verksam mellan informanterna i fråga om 
härbergerande, klarifierande, konfronterande samt tolkande. Samtidigt som den 
mest betydande gemensamma nämnaren var att interventioner som visar på 
strävan efter ett öppet samarbete var givande för behandlingsalliansen. 
 
”Liksom också det här att lyfta in alliansen när det blir situationer utanför och så kan jag 
koppla det till, hur blir det här då mellan dig och mig? Att du inte vet hur jag tycker och tänker 
eller hur det ska landa det här. Jag vet inte det hos dig, och det tänker jag också att här sker 
också någonting som är viktigt.” 
 
Informanterna berättar om svårigheterna i skapandet av behandlingsallians och 
betydelsen av att arbeta med behandlingsalliansen kontinuerligt. Resonemang om 
att patienter som har svårt med mentalisering ofta söker hjälp för svårigheter i 
relationer, interventioner som visar på vikten av samarbetet i kontakten blir då 
centrala. Informanterna beskrev att det hjälpte att hålla ramen för kontakten samt 
att ha en kontinuerlig terapeutisk hållning. Det var ett sätt att visa för patienten att 
det behövs ett konstant samarbetsfokus och en vilja till förändring trots svåra 
stunder inom ramen. Det ges exempel på att patienten förväntas arbeta med sig 
själv. Genom samarbetsförtydligande interventioner ställs även vissa krav i 
kontakten.  
 
”Att man jobbar i veckorna och att man går in i det. Man styr sitt liv lite efter det, att man 
reflekterar även i andra relationer om man är beredd att göra det. Inte bara när man går 
härifrån om man tror att man är ledig en vecka.” 
 
Interventioner som strävar efter samarbete upplevs som utvecklande för 
behandlingsalliansen. Att det är två personer som aktivt arbetar för 
behandlingsallians och att det inte är en aktiv handling enbart från terapeuten. 
Dessa interventioner upplevdes som viktigare än enskilda uttryck i rummet med 
patienten. Om samarbetet tydliggörs kan misstag eller rupturer i kontakten ha 
mindre inverkan på behandlingsalliansen. 
 
”Annars tror jag alltså för att få en, alltså behandlingsalliansen är ju liksom a och o liksom att 
man har den här kontakten som bär man kan kanske säga någonting som kanske är inte så 
genomtänkt eller dumt men relationen bär. Han är en ganska bra terapeut ändå fastän han sa 
någonting korkat just då.” 
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6.4 Överföring 

Flera informanter tar upp interventioner baserade på överföringen som 
verksamma. Den psykoterapeutiska ramen beskrivs som en scen där överföringen 
kan visa sig och ta plats och att intervenera baserat på överföringen ses som 
alliansskapande. Att härbärgera, patientens önskningar om svar, tröst och önskan 
att bli av med obehag sågs som relaterat till överföringen. Någonting som togs 
upp av flertalet informanter är att vara tydlig med att göra interventioner som 
visar på eventuella överföringsfenomen för patienten. Här kommer tankar om 
terapeutens egna emotionella upplevelse och vikten av att vara medveten om vad 
som pågår i relationen till patienten, hur överföringen upplevs och att använda sig 
av det i interventionen.  
 
”Man sitter och känner sig väldigt, väldigt arg nästan som man har lust att säga till men det gör 
man inte. Då kan man lära sig mycket av det att det är såhär personen är med andra 
människor. Allt handlar om relationer.” 
 
Ramens funktion som en plats där överföringen får ta plats och visa sig tas upp av 
samtliga informanter. Det svåra i att ha en fri hållning, samtidigt ha förförståelse 
för patienters besvär och att avstå från att svara på patienters krav, frågor 
angående sätt att tänka m.m. kopplas till överföringen och interventioner som tar 
upp överföringen samt belyser försvarsstrategier sågs som utvecklande för 
behandlingsalliansen.  
 
”Jag tänker mig att konsten är att vara kvar, försvaren kan dra iväg och flytta fokus men att 
mitt jobb är att vara kvar i det där, hur kom du fram till det?” 
 
Tankar om att terapeuten behöver vara aktiv och utmanande i utforskandet samt 
hantera sin motöverföring i förhållande till patienten tas upp. Att kunna göra 
interventioner som syftar till att belysa överföringen och lyfta upplevelser i 
rummet tas upp under intervjuerna som hjälpsamt i skapandet av 
behandlingsallians. Även negativa upplevelser behöver kunna lyftas i kontakten.  
 
”Ja och kunna prata om dem i rummet. Ja om det händer någonting i rummet får man prata 
om det, vad hände nu? Varför blev det den där reaktionen? Eeh och utforska det också. 
Handlade det om att jag var för på? Det ger ju mig information också det säger mycket om … 
Det är ett sätt att hålla koll på mig och min motöverföring. Om vad som väcks i mig.” 
 
Att vara närvarande i stunden tas upp som viktigt för att fånga överföringen och 
göra överföringsbaserade interventioner. Att vara lyhörd på sina känslor och det 
intersubjektiva tas upp som förutsättning för att interventionen ska ske i rätt stund 
och få önskad effekt. Det behöver finnas en tilltro till att upplevelsen är på riktigt. 
Informanterna pratar om att lita på sin motöverföring och att våga använda sig av 
den i interventionen. 
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”Just det intersubjektiva om man kan säga, mellan min högra hjärnhalva och patientens högra 
hjärnhalva det tror jag betyder jättemycket. Jag är ju präglad av den relationella och affektteori 
där det gäller att skapa möten.” 
 
“Jag tror mycket på det intersubjektiva. Daniel Stern pratar mycket om mötets ögonblick och 
affektintoning och sånt där. De gånger det överensstämmer då känner man det direkt. På ett 
sätt får man en känslomässig kontakt och så upplever jag att det personen får kontakt och jag 
känner också att det är kontakt, det är en ömsesidig känsla.” 
 
Interventioner som belyser överföringens betydelse för behandlingsalliansen 
träder fram i intervjuerna för informanterna. Att hela tiden vara uppmärksam på 
information i motöverföringen upplevdes som en drivande faktor och som 
förutsättning för att göra överföringsbaserade interventioner.  
 
”Och då är ju alliansbyggande en chans att få en känsla om att var är vi någonstans. Vad 
känner jag att den här personen kan ta emot? Och när är det läge för det. Så jag kan ju ha en 
idé om det är läge för det och ibland för jag stå emot och vänta.” 
 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Det finns begräsningar i studien både i fråga om validitet och om reliabilitet. Den 
undersökta populationen är liten och trots att avsikten har varit att välja ut 
psykoterapeuter med erfarenhet inom mentalisering och klinisk erfarenhet av den 
valda patientgruppen utgår undersökningen från informanternas upplevelse av det 
kliniska arbetet. Det går av den anledningen inte att garantera att terapeuterna har 
samsyn vad gäller bedömning av mentaliseringsförmåga. Informanterna fick själva 
ge sin syn på vad de tolkade som svårigheter med mentalisering och att det kan ha 
påverkat svaren i undersökningen då informanterna kan ha svarat på frågor om 
mer generella patientfall och inte specifikt på patienter med svårigheter att 
mentalisera. Informanternas olika inriktning inom den psykodynamiska 
teoribildningen, tre med relationell inriktning, en med interpersonell inriktning 
och en med traditionell psykodynamisk inriktning kan ha påverkat resultatet och 
möjligen skulle resultatet förändrats om alla informanterna hade samma 
inriktning. Urvalet är dels tillgänglighetsurval, specifikt urval samt snöbollsurval 
och det skulle kunna se annorlunda ut om urvalet gjordes i andra delar av landet 
även om det har funnits en strävan till bredd i ålder och kön i val av informanter. 
Ambitionen är att minimera olika former av bias på grund av egna erfarenheter 
och grundinställningar. I detta fall har författaren studerat på 
psykoterapeutprogrammet och haft undervisning i mentalisering och handledning 
i kliniska fall gällande interventioner och förhållningssätt med situationer som kan 
uppstå i kontakten med patientgruppen vilket kan göra att författaren har en egen 
uppfattning om tillvägagångssätt och teoretisk förförståelse. Hur materialet hade 
bearbetats av någon annan mer insatt eller för den delen mindre insatt person i 
området är svårt att säga. Samtidigt kan författarens kunskap och kliniska 
erfarenhet bidragit till en fördjupning i intervjuerna. Författaren har försökt att 
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förhålla sig objektiv genom att medvetandegöra egna attityder, förförståelse och 
värderingar samt försökt att skapa en medvetenhet angående bias och åsikter i 
såväl analysen som under intervjuerna. Det skulle varit möjligt att låta en tredje en 
tredje person läsa materialet för att öka validiteten i undersökningen alternativt att 
informanterna fått ta del av materialet och ge feedback på det som framkommit i 
undersökningen.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka interventionstyper psykoterapeuter 
upplever som hjälpsamma för att skapa behandlingsallians med patienter som har 
svårt att mentalisera.  
Informanterna bekräftade delvis tidigare teori och forskning om lämpliga 
interventioner med patienter som har svårigheter med mentalisering. Vissa delar 
av resultatet går emot tidigare forskning angående vilka interventioner som är 
hjälpsamma vid svårigheter i mentalisering. Tillexempel affektökande 
interventioner som traditionellt sett inte skulle rekommenderas vid 
mentaliseringssvårigheter (Bateman och Fonagy 2013). Det kan bero på att 
informanterna själva fick ge sin syn på vad de tolkade som svårigheter med 
mentalisering och att det påverkade svaren i undersökningen då informanterna 
kan ha svarat på frågor om mer generella patientfall och inte specifikt på patienter 
med svårigheter att mentalisera.  
Informanterna upplevde sig benägna att använda sig av samtliga psykodynamiska 
interventioner, härbärgerande, klarifierande, konfronterande samt tolkande vilket 
visar på en gemensam teoretisk hållning trots de olika inriktningarna inom 
psykodynamisk teori (relationell, interpersonell samt mer traditionell 
psykodynamisk hållning). Det gick det att få fram fyra gemensamma 
interventionstyper när det handlar om skapande av behandlingsallians hos 
patienter som har svårigheter med mentalisering. Interventionstyperna hade 
gemensamma syften i det att öka affekter, transparens angående förståelse, 
förtydliga samarbetet och att intervenera baserat på överföring leder till att skapa 
en fungerande behandlingsallians och interventionerna sågs som en del av en 
kontinuerlig process.   
Det var överlag mindre fokus på teoristyrda resonemang samtidigt som teoretiska 
psykodynamiska grundantaganden beskrivs i intervjuerna. Informanterna var 
överens om att interventioner är specifika handlingar utförda för att skapa 
psykologisk förändring hos patienten och de har specifika urskillningsbara syften. 
Bedömningar om mentaliseringsförmåga upplevde informanterna som en implicit 
kontinuerlig process mer än som en separat faktor i bedömningen och var till stor 
del baserade på upplevelse av motöverföringen samt om patienten har en förmåga 
att hantera ovisshet vilket stämmer överens med Rydèn och Wallroths (2008) 
tankar om mentaliseringsfrämjande hållningar.  
Att visa på förståelse för svårigheter med reflexionsförmåga sågs som en viktig 
intervention för att skapa behandlingsallians och sågs som transparenta 
interventioner. Interventioner behöver förstås av patienten och behöver vara på 
en nivå som patienten kan relatera till. Förutom att visa förståelse för patientens 
reflexionsförmåga behöver även interventionen starta en reflekterande process för 
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att den ska vara verksam. Här betonar informanterna att tajming har sin givna 
plats, det är viktigt att inte ligga före patienten samtidigt som det behövs en 
framåtdrivande kraft i processen. Att visa patienten att det finns ett samförstånd 
vad gäller svårigheter att reflektera och de svårigheterna sågs som skapande av 
behandlingsallians och visar på gemensam syn med Killingmo och Gullestad 
(2011) angående reglering av interventioner efter vilken psykologisk funktionsnivå 
en patient befinner sig på. 
 
Att signifikanta stunder i psykoterapin upplevdes som alliansstärkande tas upp i 
intervjuerna och här har affektökande interventioner en central plats. Affektivt 
laddade situationer togs upp av informanterna som gemensamt stärkande för 
alliansen som även McCarthy, Caputi och Grenyer (2017) kommer fram till vad 
gäller affekter och dess inverkan på den psykoterapeutiska processen. Att även 
känslomässigt negativt laddade stunder kunde vara en drivande kraft i 
behandlingen skulle även kunna visa på den mentaliserande faktorn i 
samarbetsbetonande interventioner och att patienten behöver uppmuntras till att 
tänka och samtala om den terapeutiska situationen. Trots att det väcker en negativ 
affekt kan det finnas en form av samförstånd om att situationen i sig är läkande 
vilket stämmer med det som Bateman och Fonagy (2013) beskriver om affekter 
och dess funktion som alliansskapande, samtidigt så är det inte specifikt för de 
med sviktande mentalisering utan i de fallen rekommenderas andra interventioner. 
Det kan vara så att frågorna var otydliga i undersökandet av patientgruppen och 
att det påverkar resultatet. En alternativ möjlighet kan vara att informanterna i 
högra grad träffar patienter med högre funktion av mentalisering och har en 
annan referensram av mentaliseringssvårigheter. 
 
Samtliga informanter var överens om behandlingsalliansen som en central del av 
psykodynamisk psykoterapi, vilket överensstämmer med Bordin (1979) som 
betonar samverkan mellan patient och terapeut i den gemensamma kampen för att 
övervinna patientens lidande och självförstörande beteende. Interventioner som 
syftar till att skapa samarbete och stimulera den ovissa hållningen sågs som 
samarbetsförtydligande interventioner och strävar även efter att visa på en 
representativ, reflekterande komponent såväl som en aktiv komponent som 
Rydèn och Wallroth (2008) benämner som en mentaliserande hållning (jag gör 
något). Vilket i sin tur syftar till ett introspektivt utforskande och en uppmuntran 
till att vara aktiv i psykoterapiprocessen. Att psykoterapi inte är en passiv 
behandling behöver belysas i kontakten och att göra interventioner som visar på 
vikten av att samarbeta för att uppnå målet var en av de avgörande 
interventionstyperna för att skapa behandlingsallians. Samarbetsfokus beskrivs av 
Bordin (1979) som de två första stegen i att skapa behandlingsallians 
(överenskommelse om mål för behandlingen och överenskommelse om 
uppgifterna som behöver utföras för att nå målet). Samarbetsbetonade 
interventioner ses som nödvändiga att kontinuerligt använda sig av för att 
bibehålla fokus och öka behandlingsalliansen.  
 
Informanterna upplevde att en annan förutsättning till psykoterapeutiskt 
samarbete och behandlingsallians är att våga göra interventioner baserade på 



 
 

17 
(23) 

 

 

överföringen. Överföringsinterventioner och ramens funktion som en scen för att 
låta överföringen komma fram tas upp. Att överföringsinterventioner upplevdes 
som hjälpsamma ligger i linje med resultatet från Høglend et al., (2006) där de 
jämförde överföringsinterventioner med interventioner som uteslöt överföring 
från interventionerna och kom fram till att interventioner som var 
överföringsbaserade var hjälpsamma för de som hade mer komplicerade problem 
med sina objektrelationer. Detta tycks stämma överens med informanternas 
upplevelse av patientgruppen och de svårigheter som de upplevde med att skapa 
behandlingsallians. Det icke-verbala som en egen faktor och vikten av att vara 
medveten om kroppsliga signaler såväl som motsatt information i patientens ord 
och uppträdande samt att våga ta upp och konfrontera (Kernberg, 1994). Här 
belystes även teman som mod och att lita på sin intuition samt motöverföring. 
Flertalet av informanterna upplevde behandlingsallians som någonting 
intersubjektivt och ansåg att terapeuten behöver blir medveten om sin egen 
självreglering och sitt affektiva bidrag för att reglera sina interventioner. Detta 
bekräftas av Rydèn och Wallroth (2008) tankar om vad som hjälper i 
mentaliseringsbaserad terapi. Det handlar för patienten om att stärka och befästa 
sin förmåga att förstå sitt eget och andras inre.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Psykoterapeuter reflekterar kring sitt arbete och upplevelsen av att arbeta kliniskt 
vilket väcker flertalet frågor kring den egna professionen. Det vore värdefullt att 
vara mer avgränsad i frågeställningen vad gäller interventioner och ta med ett 
patientperspektiv angående det som hjälper i att skapa behandlingsallians. Att 
undersöka hur terapeuten kommer fram till sina teoretiska antaganden, vad som 
skapar tajming samt hur effekten av interventioner mäts kliniskt vore också 
intressant att vidareutveckla. Möjligen skulle det kunna vara av värde att arbeta 
med oberoende skattningar genom filmning. Att undersöka hur psykoterapeuter 
gör bedömningar av mentaliseringsförmågan samt vilka interventioner de faktiskt 
gör skulle vara av intresse att undersöka vidare. Att affektökande samt 
överföringsbaserade interventionstyper hade en positiv effekt på skapande av 
behandlingsallians med de som har svårigheter att mentalisera skulle behöva 
undersökas vidare eftersom att det skiljer sig från traditionell syn på interventioner 
med patientgruppen. Det skulle även vara intressant att ställa mer specifika och 
exemplifierande intervjufrågor för att möjligen få mer avgränsande svar av 
informanterna.  
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Bilaga 1 

Intervju för psykoterapeutexamensuppsats. 

 

Hej! Tack för att du ställer upp på intervju. Inför denna skulle jag vilja be dig läsa 

igenom dessa rader och skriva under med ditt namn om du samtycker med 

villkoren för intervjun. 

 

Intervjun beräknas ta 45 – 60 minuter. Den kommer att ske i form av ett samtal 

kring olika aspekter av ditt kliniska arbete med patienter. Uppsatsens arbetstitel är 

”Vilka interventioner upplevs som verksamma i att skapa behandlingsallians hos 

patienter med svårigheter kring mentalisering? – En explorativ studie”  

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Alla data kommer att 

avidentifieras så att såväl intervjupersoner som patienter kan garanteras 

konfidentialitet. Uppsatsen beräknas vara klar till sommaren 2018 och kommer då 

finnas på DIVA.  

Vänliga hälsningar 

Aron Branner 

Studerande på psykoterapeutprogrammet på St Lukas 

 

Jag samtycker till att medverka i intervju enligt ovan: 

 

…………………………………………………………………….……………

….. 

Dagens datum Namnteckning 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor examensarbete 
 
Presentation av mig och överlämnande av den skriftliga informationen om 
studien, där intervjupersonerna ombeds ge sitt informerade samtycke (bilaga 
1). 
 
Kort diskussion kring den skriftliga informationen. 

Kön 

Ålder 

År som yrkesverksam 

Görs överväganden kring intervention under besöket eller efter/innan? 

Förstås interventioner av patienten under besöket efter? 

Vilka interventioner upplevs som verksamma vid skapandet av 

behandlingsallians? 

Påverkar patientens sökorsak val av intervention? 

Hur uppfattas/upplevs en god behandlingsallians? 

Hur uppfattas/upplevs svårigheter i mentalisering? 

Skiljer sig allians mellan de som har godare förmåga till mentalisering från de 

som har svårare? 

Finns det interventioner som upplevs som mest verksamma vid skapandet av 

behandlingsallians med de som har svårigheter kring mentalisering? 

Särskilda svårigheter med skapandet av behandlingsallians hos de med 

mentaliseringssvårigheter? 

Skiljer intellektualisering och mentalisering sig åt kliniskt? 

Vilka teorier/teoretiker upplever du vara till största stöd i behandling och 

bedömning?  

Anknytningsteori 

Objektrelationsteori 

Driftteori 

Interpersonell teori 

Behavioristisk teori 

Humanistisk teori 

Affektteori 

Traumateori 

Teologisk teori 

Intensive Short time Dynamic Psychotherapy (ISTDP) 

Ingen av ovan? 

 

 


