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Sammanfattning 

 
Inledning: Psykoterapeutiskt arbete med bearbetning av omedvetna 
känslomässiga konflikter innebär ofta terapiprocesser som varar över lång tid och 
kan bedrivas med skiftande tekniker. Psykodynamiskt inriktade terapeuters 
arbetssätt speglar deras teoretiska övertygelse och personliga läggning. Många 
arbetar intuitivt och med ett eklektiskt förhållningssätt. Att arbeta efter en 
sekventiell, tydligt formgiven metod är ovanligt inom den dynamiska/analytiska 
traditionen. Syftet med studien är att undersöka fem psykoterapeuters upplevelse 
av att lära sig arbeta efter en specifik metod med fokus på affekter; Intensive 
Short-Term Dynamic Psychotherapy. Frågeställningarna fokuserar på 
terapeuternas upplevelse av att lära sig arbeta med metoden, deras beskrivning av 
skillnaderna mellan sitt tidigare arbetssätt och det nya samt hur utbildningen 
påverkat deras syn på vad som är verksamt i psykoterapi. Metod: Fem 
psykoterapeuter som gått Patricia Coughlin Della Selvas treåriga ISTDP-
utbildning har intervjuats. Resultaten visar att terapeuterna upplevde ISTDP-
metoden som mycket komplicerad att lära sig. Att frångå sitt tidigare mer intuitiva, 
inväntande arbetssätt har varit svårt. Det aktiva arbetet med försvaren och 
metodens multifokus kräver mycket av både terapeut och patient, men ger enligt 
terapeuterna utdelning i form av snabbare positiv förändring för patienten. 
Terapeuterna anser att ISTDP-utbildningen har givit dem färdigheter och trygghet 
att arbeta på ett mer aktivt sätt som når fram till bortträngda minnen och affekter 
och blir till hjälp för patienten. Terapeuternas övertygelse om vikten av att 
affekter genomlevs i terapirummet har förstärkts under utbildningen. De påtalar 
också metodens skarpa fokus på intrapsykisk konflikt samt tydlig 
överenskommelse med patienten kring vad man ska arbeta med som verksamma 
faktorer. Slutsatser: Att lära sig arbeta med ISTDP upplevs som komplicerat och 
känslomässigt omvälvande. När man väl blivit förtrogen med metoden ger det 
aktiva, direkta arbetssättet enligt terapeuterna möjlighet att ta sig dit man har för 
avsikt att komma i patientarbetet, nämligen till genomarbetning av omedvetna 
minnen och affekter. En alltför inväntande och försiktig terapeutisk hållning 
upplevs hindrande för den terapeutiska processen.     
Nyckelord: ISTDP, psykoterapeutisk metod/teknik, psykoterapeuters 
utbildning/utveckling, affektupplevelse           
Keywords: ISTDP, psychotherapeutic method/technique, training/development 
of psychotherapists, emotional experience 



  
1 (30) 

 

 

1 Inledning 

Psykoterapi liknas ofta vid en konstart, ett hantverk som bygger på terapeutens 
intuitiva lyhördhet i mötet med den andre och inåt mot det egna själslivet. 
Samtidigt behövs tillgång till teoretiska kunskaper och träning i arbetssätt som 
stämmer med den egna personligheten och med tron på vad som är verksamt i 
psykoterapi 
  
Vad man särskilt uppmärksammar och fokuserar på och hur aktiv, inväntande, 
konfrontativ eller associativ man är som terapeut är en fråga om teoretisk 
förankring, personlighet, uppfattning om verksamma faktorer och 
förhoppningsvis framförallt om patientens behov. Nuförtiden är det för många 
terapeuter också en fråga hur man kan vara till hjälp för patienten inom en 
begränsad tid, ibland utmätt av landstingen. Om och hur den psykoterapeutiska 
processen kan intensifieras och påskyndas, när man arbetar utifrån 
psykoanalytiska föreställningar om psykisk hälsa och ohälsa och med omedvetna 
processer i fokus, är en angelägenhet som sedan nästan hundra år tillbaka 
sysselsatt psykoterapeuter och utmynnat i experimenterande med arbetssätt och i 
olika former av korttidsterapier. Under de senaste decennierna har också ett flertal 
terapimetoder som betonar betydelsen av affekter och patientens upplevande av 
dem i terapirummet vunnit mark (Havnesköld 2010). 
 
Att använda specifikt utformade metoder är mindre vanligt i psykodynamisk 
terapi och kan sägas kontrastera mot den etablerade idén att metoden till stor del 
skapas i stunden tillsammans med patienten. Det inbegriper antagandet att 
specifika psykoterapeutiska färdigheter går att lära sig och öva in och övertygelse 
om att det är just dessa som har potential att fungera. Den här studien riktar 
strålkastarljuset mot fem psykodynamiska terapeuter som valt att på deltid under 
tre års tid utbilda sig i en specifik metod med fokus på affektupplevelse; Intensive 
Short-Term Dynamic Psychotherapy och deras upplevelser av att lära sig arbeta 
med metoden, deras syn på sitt förändrade arbetssätt och på vad som är verksamt 
i psykoterapi. 
 

2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Lidandets etiologi  

 
Inom den psykoanalytiska teorin förklaras människors psykiska problem 
huvudsakligen i termer av omedvetna känslomässiga konflikter som skapar ångest 
och ger upphov till försvar. Försvaren lindrar ångesten i stunden, men bildar 
destruktiva mönster på sikt, eftersom den intrapsykiska konflikten vidmakthålls av 
spänningen mellan starka repressiva och expressiva krafter (Malan och Coughlin 
Della Selva 2006). Den lindrande kuren består i att få kontakt med och integrera 
dessa konfliktfyllda, ambivalenta känslor och i olika betydelser då få tillgång till ett 
friare känslomässigt flöde och ett mer genuint själv. I relationen till terapeuten och 
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det gemensamma arbetet i terapiprocessen ges möjligheter till gestaltning, 
bearbetning och förståelse av känslor förknippade med tidiga, betydelsefulla 
relationer och den inverkan de har på nuvarande relationer (Mc Williams 2004). 
Denna process varar vanligen över längre tid, ofta flera år. 
 
2.2 En önskan att effektivisera terapin 

 

Om och på vilka sätt det är möjligt att intensifiera och höja tempot i den 
psykoterapeutiska processen är en fråga som aktualiserades redan av Freud 
(1914/2008) som var bekymrad över de långa behandlingstiderna. Freuds kollega 
Ferenczi (1920, 1925/1994) experimenterade med olika mer aktiva 
förhållningssätt och tekniska grepp för att underlätta patientens kontakt med 
bortträngda känslor och minnen och korta ner behandlingstiden. Han var även 
intresserad av hur analytikern utifrån patientens behov skulle finna balans mellan 
att utmana/frustrera och tillmötesgå och kom att förespråka ett varmare, mer 
direkt och elastiskt förhållningssätt för att frigöra känslor och underhålla flödet i 
terapin. Under årens lopp har olika dynamiska korttidsterapier med omedvetna 
processer i fokus utvecklats, bland andra av Mann (1973) och Malan (1979). 
ISTDP-metoden bygger till stor del på arbete i konflikt- och persontrianglarna 
beskrivna av just Malan (1979).  
 
2.3 Känsloupplevelsens betydelse 

 

Att känslor bör komma till uttryck och upplevas i terapirummet för att verklig 
förändring och förbättring ska ske påtalade redan Freud (1914/2008). I ett tidigt 
skede av utvecklingen av den analytiska behandlingsmetoden använde han hypnos 
som en väg till patientens bortträngda känslor, men kom snart i stället att försöka 
nå dit via arbete med överföringen, det vill säga patientens upprepning av känslor 
och relationsmönster från det förflutna som iscensätts och upplevs som något 
reellt och aktuellt i relationen till analytikern. Under senare tid har vikten av 
psykoterapeutiskt arbete med känslor och det direkta upplevandet av dem i 
terapirummet betonats i allt högre grad (Havnesköld 2010).  
 
En utforskande dialog kan sägas vara en vedertagen psykodynamisk väg till att 
hjälpa människor att komma i bättre kontakt med sina känslor och kunna uttrycka 
sig mer fritt och direkt, skriver Mc Williams (2004). Många analytiker har genom 
åren engagerat sig i hur de ska kunna förbättra sin effektivitet i dialogen, skriver 
hon, exempelvis genom att använda ett direkt, vardagsnära språk och att fråga 
efter detaljer och det specifika när patienten är generaliserande. Gullestad och 
Killingmo (2005) menar att affekten bör vara kopplad till jagupplevelsen och sitter 
i verben. När patienten använder substantiv och exempelvis talar om ”mitt tvivel” 
skapas distans till känslan. Att tala i verb- och presensform ökar patientens 
kontakt med sina känslor och dialogen får på så sätt en mer djupgående effekt. De 
skriver även om skillnaden mellan att tala om känslor och att erfara dem och bådas 
plats i terapiförloppet. I den narrativa, konstruktiva diskursen skapar patient och 
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terapeut med hjälp av språket en meningsbärande berättelse som ”fyller ut” och 
ger sammanhang till patientens inre historia. Erfarandet av känslor i relationen till 
terapeuten däremot, som här ”träder in som deltagare i patientens oavslutade 
affektiva dialog med tidigare objekt” (s. 101), rymmer möjligheter att utforska 
djupgående emotionella mönster och bryta ny mark.   
 
2.4 Olika vägar till förändring 

 

Sätten att arbeta för att främja patientens kontakt med sina känslor, och i 
förlängningen utveckling och förändring mot ett mer autentiskt själv, skiljer sig åt 
inom olika psykoanalytiska och psykodynamiska skolbildningar. Gemensamt för 
många av dem är att metoden till stor del skapas i stunden tillsammans med 
patienten och att stor vikt därmed läggs vid atmosfären i relationen och 
terapeutens mottaglighet och intuitiva förmågor. Ofta betonas betydelsen av att 
kontinuerligt ”tona in” sig med patienten och hitta den rytm i lyssnandet och 
talandet och det språk som gör terapin fruktbar och underlättar patientens fria 
uttryck (Mc Williams 2004). Detta handlar kanske också något om vad Hoffman 
de Maré (2008) diskuterar i sitt förord till Freuds tekniska skrifter; huruvida 
psykoanalysens avsikt är att bota eller att utforska. Att enbart avlägsna symtom 
utan att utröna lidandets uppkomst skulle ingen dynamisk terapeut nöja sig med, 
men hur mycket utrymme utforskande ges i terapin är även ett spörsmål om tid. 
Dels hur man som terapeut förhåller sig till tidens och inväntandets betydelse och 
dels ofta hur mycket behandlingstid som utdelas av samhället. 
  
2.5 Att hitta sina sätt 

 

Bollas (1996) påtalar betydelsen av att terapeuten utifrån patientens behov förmår 
rymma och kombinera vad han benämner faderliga och moderliga funktioner. I 
olika analytiska teoribildningar, såsom inom den franska och brittiska, favoriseras 
endera förhållningssättet och det finns, menar Bollas, en fara med att bli fast i en 
utav rollerna i en å ena sidan alltför tolkande eller å andra sidan ensidigt hållande 
attityd, med påföljd att patienten begränsas i sin utveckling mot ett sannare själv. 
Mc Williams (2004) anser att när terapeuter talar passionerat om en viss attityd 
som essensen i den helande processen, handlar det ofta om ett förhållningssätt 
som kompenserar eller normaliserar den egna personligheten och är då också ett 
sätt att hela sig själv. Hon skriver vidare att många terapeuter har depressiva 
personlighetsdrag och därför finner det naturligt att inta en slags moderlig, 
hållande, okritisk roll. Det är viktigt, menar Mc Williams, att hitta ett terapeutiskt 
förhållningssätt som inte ligger alltför långt ifrån den egna personligheten och 
temperamentet. Benjamin (1995), som skriver om intersubjektivitet i relationer 
och psykoterapi, menar att terapeuten behöver acceptera det oundvikliga i att 
åsamka och själv uppleva smärta. En alltför stor försiktighet minskar de 
betydelsefulla möjligheterna att tillsammans reparera brott i samspelet och 
ömsesidigheten. 
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Att pröva sig fram till arbetssätt som stämmer både med patientens behov och 
den egna personligheten handlar ofta om att intuitivt söka sina vägar. ISTDP-
terapeuten Frederickson (Lilliengren 2012) uttrycker förvåning över att 
terapeutiska utbildningar innehåller så lite av strukturerad träning i specifika 
förmågor och menar att många aspekter av psykoterapeutiska färdigheter går att 
öva in. Han gör en liknelse mellan en musikers övande på sitt musikinstrument 
och en terapeuts träning av färdigheter i den psykoterapeutiska konstarten.  
    
2.6 ISTDP-metodens teoretiska grund 

 

Ett flertal psykodynamiska eller integrativa terapimetoder med fokus på att 
underlätta just patientens upplevande och bearbetning av affekter har utvecklats 
under senare decennier och visat sig få empiriskt stöd (Diener, Hilsenroth & 
Weinberger 2007). En av dessa är ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic 
Psychotherapy) som grundades av psykiatern och psykoanalytikern Davanloo på 
60-talet och sedan dess har utvecklats och fått en personlig prägel av andra 
utövare, däribland Coughlin Della Selva (1996). Teoretiskt bygger ISTDP 
ursprungligen på Freuds andra ångestteori (Coughlin Della Selva 1996) som 
förkunnar att ångest är en signal som varnar jaget för trauma; ett hot mot 
överlevnaden. Det vill säga upplevelsen av att separeras från ett älskat objekt eller 
dess kärlek. Bowlbys anknytningsteori, där barnets sårbarhet i de tidiga 
känslomässiga relationerna till föräldrarna poängteras, bildar även den grunden för 
modern ISTDP. Om barnets anknytningslängtan nonchaleras eller bryts i alltför 
stor och/eller intensiv omfattning kan det få till följd att barnet börjar distansera 
sig från sina egna känslor och från andra människor, skriver Malan och Coughlin 
Della Selva (2006). En omedveten barriär mot närhet och intimitet byggs upp, 
som får konsekvenser i framtida relationer. Inte sällan vänds en förbjuden ilska 
mot föräldern inåt och skapar självdestruktiva mönster inom individen.  
 

2.7 Vägen och målet  

 
Målet och vägen i ISTDP handlar till stor del om att komma igenom försvar mot 
känslomässig närhet och nå fram till ursprunglig längtan efter kontakt och till ett 
genuint upplevande av olika sorters känslor. När patienten i relation till terapeuten 
kan möta de känslor som tidigare undvikits och som vidmakthållit de psykiska 
problemen, försvinner behovet av självförgörande försvar (Malan & Coughlin 
Della Selva 2006). Davanloo (1980) tog fasta på Malans övertygelse att Freud tog 
en felaktig väg när han valde att möta patientens motstånd med passivitet och 
invänta överföringsneurosen. Patientens försvar behöver bemötas aktivt redan 
från behandlingens början, menar Davanloo. ISTDP utförs med en specifik teknik 
som kan sägas accelerera och kondensera den psykoanalytiska processen 
(Coughlin Della Selva 1996). Stommen i metoden är arbete utifrån Malans 
konflikt- och persontrianglar. Terapeuten arbetar aktivt och målmedvetet, 
samtidigt respektfullt inkännande, med att uppmärksamma patienten på vad 
denne känner och på den ångest och de försvar som då väcks. En central del i 
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metoden är att terapeuten kontinuerligt i stunden bedömer de vägar som 
patientens ångest tar sig som svar på terapeutens interventioner och önskan om 
att komma patienten nära. Beroende på hur hög ångestnivån är och hur den 
uttrycker sig i patientens kropp avgör terapeuten sitt tempo och sitt sätt att arbeta. 
Terapeutens målmedvetna fokus på patientens känslor och press på försvaren 
väcker motstridiga känslor och så småningom även underliggande känslor och 
minnen som när de återupplevs i samspelet med terapeuten kan tolkas och sättas i 
samband med patientens tidigaste relationer och bearbetas även på ett kognitivt 
plan (Coughlin Della Selva 1996). Tolkningen kommer alltså efter att patienten 
kommit i kontakt med sina känslor. 
 
2.8 Antalet sessioner varierar betydligt     

 

ISTDP räknas som en korttidsterapi, men att terapierna ska vara korta är inget 
mål i sig. Antalet sessioner kan variera från bara några enstaka till att sträcka sig 
över flera år. Ambitionen är att tillsammans med patienten aktivt jobba på, för att 
sedan avsluta när patienten känner sig nöjd. Varje terapi inleds med en tre timmar 
lång försöksterapi där terapeuten kan undersöka och bilda sig en uppfattning om 
patientens tolerans för det arbete med inre känslomässiga processer som är kärnan 
i terapin och där patienten själv kan få en upplevelse av hur terapin kan komma 
att bli. Terapeuten visar värme, omsorg och respekt för patienten som människa, 
men har en intolerant attityd mot försvaren som hindrar patientens psykiska frihet 
och vidmakthåller lidandet. I detta ingår att samarbeta med patientens friska sidor 
mot försvaren och visa förståelse för att de en gång var adaptiva (Malan & 
Coughlin Della Selva 2006). 
 

3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 
Forskningen kring psykoterapeuters professionella utveckling och upplevelser av 
utbildning är ytterst begränsad, i synnerhet när det gäller erfarenheten av att lära 
om eller att lära sig arbeta efter en särskild metod. 
 
Studier av Henry, Strupp, Butler, Schacht och Binder (1993a, 1993b) undersöker 
effekter av utbildning avseende bland annat terapiprocessen och terapeutens 
tekniska färdigheter. Studierna omfattade 16 erfarna terapeuter som deltog i en 
årslång manualiserad, psykodynamisk utbildning i tidsbegränsad terapi. Resultatet 
visade att utbildningen på ett framgångsrikt sätt förändrade terapeutens tekniska 
färdigheter och exempelvis ledde till ökad betoning på affektuttryck och 
utforskande av den terapeutiska relationen. Oväntat framkom dock en försämring 
av vissa interpersonella aspekter av terapin såsom att terapeuten blev mindre 
stödjande och uppmuntrande och i stället mer auktoritär och defensiv. Författarna 
spekulerar kring att detta kan sammanhänga med en upptagenhet som naturligt 
infinner sig under en utbildning kring vad som är ”rätt” och ”fel” och med 
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terapeutens ångest och försvar som väcks under anpassningen till en ny metod. 
Men att standardisera något så komplext som psykoterapi är i sig komplicerat, 
menar de. Att förändra eller diktera vissa terapeutiska beteenden kan tydligtvis 
förändra andra variabler på ett ofördelaktigt sätt. De påtalar även att terapeutens 
personlighet spelar roll för känslan av bekvämlighet med en viss metod.  
 
Wampold (2001) visar på att den tekniska komponenten i psykoterapi är av 
underordnad betydelse. Psykoterapi har stor generell effekt, men betydelsen av 
specifika inslag är liten. Det råder större variation mellan olika terapeuters resultat 
inom samma terapiform än vad det gör mellan olika terapimetoder och enligt 
Wampold betyder det alltså mer hur man är med patienten, än vad man gör med 
patienten. Förmågan att skapa en terapeutiskt kurativ kontext är avgörande. 
Frederickson (Lilliengren 2012) anser dock att det psykoterapeutiska yrket kräver 
övning i specifika färdigheter på ett mer strukturerat sätt som inte är vedertaget 
inom den dynamiska/analytiska utbildningstraditionen.   
 
Forskning kring effekten av olika inslag i utbildning och vidareutbildning för 
terapeuter visar på motstridiga resultat, skriver Rönnestad och Ladany (2006). Det 
är knappt möjligt att urskilja vad som är resultat av exempelvis handledning, 
egenterapi och ökade teoretiska kunskaper eftersom dessa faktorer i så hög grad 
samverkar. Flera olika parametrar bör inkluderas när man mäter effekten av 
utbildning, menar Rönnestad och Ladany, exempelvis även terapeutens 
personlighet. De påtalar vikten av forskning kring förändringsmekanismer och 
anser att psykoterapiutbildningar bör fokusera på dessa i högre grad än på 
särskilda metoder och teoretiska inriktningar. 
 
Ladany (2007) ifrågasätter överlag effekten av psykoterapeutisk utbildning och 
menar att det finns alltför lite tillförlitlig forskning som stödjer värdet av den. Han 
betvivlar den tyngdpunkt på teoretisk kunskap som präglar många utbildningar i 
psykoterapi och tar upp forskning som betonar terapeutens egenterapi och dess 
positiva effekt på terapiutfallet. Även Freud (1914/2008) framhöll egenterapi som 
den viktigaste ”utbildningen” för terapeuten, eftersom han ansåg just självinsikt 
som en ovärderlig faktor i det terapeutiska arbetet.   
 
Carlsson (2011) har skrivit en avhandling om psykoterapeuters utveckling under, 
samt första året efter deras utbildning till terapeut där han konstaterar att det är 
vanligt att hålla sig nära metodens och handledarens ideal under utbildningen, 
men att de flesta sedan utvecklar en personlig och eklektisk profil. Carlsson 
konstaterar dock att det råder bristande kunskap om hur terapeuters utbildning 
faktiskt påverkar den psykoterapeutiska processen.  
 
Orlinskys och Rönnestads (2005) forskning om psykoterapeuters professionella 
utveckling visar att tillgången till ett brett teoretiskt perspektiv samverkar med 
upplevelsen av att göra ett gott och effektivt terapeutiskt arbete. Att besitta 
tekniska färdigheter samt lyhördhet för relationen och samspelet är faktorer som 
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medverkar till känslan av att bemästra sitt yrke och kunna möta patientens behov. 
Orlinsky och Rönnestad skriver vidare att i en studie av terapeuters upplevda 
yrkesskicklighet anger hela 81% att de känner sig bekväma med sin förmåga till 
inlevelse, kommunikation och att skapa allians, medan endast 53% skattade sig 
högt gällande terapeutiska tekniker och strategier.   
 
Holmqvist och Philips (2008) skriver att forskningen visar på små skillnader i 
effektivitet mellan olika metoder. Även Holmqvist och Philips påtalar vikten av att 
ta vara på forskning kring vilka särskilda mekanismer och faktorer det är som gör 
det möjligt för människor att förändras. När man som terapeut vill förbättra och 
finslipa sitt arbete är fokus på förändringsmekanismer fruktbart, snarare än att låsa 
sig till specifika metoder, menar Holmqvist och Philips. De skriver också att 
terapeutisk framgång i meningen påtaglig förändring för patienten, oavsett metod, 
i hög grad är relaterad till förmågan att skapa allians. Alliansen är en aspekt av 
relationen som innefattar samförstånd kring mål för behandlingen, vilka metoder 
som används samt det känslomässiga bandet mellan patient och terapeut.  
Holmqvist och Philips tar även upp det starka empiriska stödet för 
affektfokuserade terapier som exempelvis Diener, Hilsenroth och Weinbergers 
(2007) forskning tyder på. Det finns enligt den samband mellan terapeutens fokus 
på patientens känsloupplevelse och positivt utfall i terapin. Vad gäller ISTDP är 
den en av få dynamiska psykoterapimetoder med evidensbasering vad gäller 
behandling av exempelvis depression och personlighetsstörningar (Abbass 2002; 
Abbass, Sheldon, Gyra & Kalpin 2008). 
 
Dynamiska korttidsterapier definieras inte bara utifrån antalet sessioner utan, som 
i ISTDP, utifrån en attityd hos terapeuten som handlar om att ta vara på tiden och 
på varje session (Levenson 2010). Henry et als. (1993a) forskning visade att 
terapeuter med gedigen erfarenhet av långtidsterapier och omfattande egen 
handledning hade svårast att ändra sin inarbetade stil och anpassa sig till 
korttidsterapimetodens inriktning på exempelvis fokus och mål. 
 

4 Frågeställningar 

Studien undersöker fem psykodynamiskt inriktade psykoterapeuters upplevelser 
av att lära sig arbeta med en specifik metod som intensifierar och accelererar den 
psykoanalytiska processen och har tonvikten på omedvetna processer - ISTDP. 
De kvalitativt inriktade intervjuerna utforskar följande frågeställningar: 
 
1 Hur har terapeuterna upplevt inlärningen av ISTDP-metodens specifika sätt att 
kondensera och intensifiera psykoterapiprocessen?   
 
2 Hur beskriver terapeuterna skillnaderna mellan sitt tidigare sätt att arbeta och 
den nya metoden?  
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3 Hur har utbildningen och det nya sättet att arbeta påverkat synen på vad som är 
verksamt i psykoterapi? 
 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem psykoterapeuter som har gått en treårig ISTDP-utbildning för Patricia 
Coughlin Della Selva i Stockholm mellan 2009-2012 har intervjuats. Fyra kvinnor 
och en man. Samtliga är psykodynamiskt inriktade. En av dem är just i slutet av 
sin utbildning till psykoterapeut, övriga har mångårig erfarenhet av 
psykoterapeutyrket. 
 

5.2 Undersökningsmetod 

Kvalitativ metod har valts med tanke på den deskriptiva målsättningen. Valet av 
metod bör styras av de frågor man önskar besvara (Wedin & Sandell 2004) och 
med tanke på dessa har kvalitativ, halvstrukturerad intervju och kvalitativa 
bearbetningsmetoder använts i ambitionen att fånga det som utmärker 
intervjupersonernas upplevelser. Kvalitativ metod karaktäriseras framförallt av att 
den innebär en språklig analys som ger ett språkligt resultat, skriver Langemar 
(2008) medan den kvantitativa metoden använder sig av matematiska 
bearbetningsmetoder. 
     
Inom kvalitativ forskning har ett fenomenologiskt förhållningssätt varit 
tongivande (Kvale & Brinkmann 2009). Fenomenologin, som från början 
grundades som filosofi, används i den kvalitativa forskningen när syftet är att 
beskriva och förstå aspekter i människors livsvärld utifrån deras egna perspektiv. 
Grundantagandet är att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 
den är (Kvale & Brinkmann 2009). Studien har en fenomenologisk, deskriptiv 
ansats i det att den syftar till att beskriva intervjupersonernas upplevelser och att 
erhålla förståelse av meningen och innebörden i dessa.  
 
Studiens validitet, det vill säga att den mäter det den avser att mäta, är ett mått på 
dess vetenskapliga värde. Inom den kvalitativa forskningen kan validitet sägas 
handla om undersökningens kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet. Att uppnå 
god validitet är en fråga om att kontinuerligt under forskningsprocessen utföra de 
olika momenten så väl som möjligt, skriver Langemar (2008). Intervjuerna gjordes 
utifrån en frågeguide med teman relaterade till studiens frågeställningar, 
ambitionen var att samtidigt vara öppen och låta intervjupersonen få uttrycka sig 
fritt och att ställa följdfrågor i fördjupande syfte. Under bearbetningen av 
intervjumaterialet har noggrannhet och förutsättningslöshet eftersträvats så att 
intervjupersonernas svar ska framträda och komma till uttryck på ett meningsfullt 
och verklighetsnära sätt. Att som forskare anta en kritisk och ifrågasättande syn på 
sitt arbete bidrar också till validiteten och har varit målsättningen i arbetet med 
den här studien.  
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En studies reliabilitet är relaterad till huruvida resultatet är reproducerbart vid 
andra tidpunkter och av andra forskare, det vill säga i vilken mån olika 
tillfälligheter påverkar resultatet (Kvale & Brinkmann 2009). Langemar (2008) 
skriver att god kvalitet i en kvalitativ intervju på många sätt står i ett 
motsatsförhållande till vad reliabilitet i en kvantitativ intervju kräver. Hon menar 
också att det inte är meningsfullt att göra en distinktion mellan validitet och 
reliabilitet i kvalitativ metod. Wedin och Sandell (2004) påtalar dock att det bör 
vara möjligt att i en kvalitativ studie avgöra tillfälliga, slumpmässiga faktorers 
betydelse. Människors upplevelser och berättelser varierar naturligt med tid, 
situation och sinnestämning och att upprepa intervjuerna i denna studie med 
samma resultat vore knappast möjligt.  
 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Data har samlats in med hjälp kvalitativt inriktade, halvstrukturerade intervjuer 
med fokus på de frågeställningar och teman som ligger till grund för studien; 
nämligen terapeuternas upplevelse av sin inlärningsprocess, hur terapeuterna ser 
på skillnader i arbetssätt mellan den nya metoden och tidigare arbetssätt och 
huruvida synen på vad som är verksamt i psykoterapi förändrats under 
utbildningen.   
 
Inom den kvalitativt inriktade forskningen är målsättningen med intervju att förstå 
intervjupersonens eget perspektiv på de livsvärldsfenomen som studeras. En slags 
”kvalificerad naivitet” (Kvale & Brinkmann 2009) i intervjuarens förhållningssätt 
förespråkas där förkunskaper i ämnet bör kombineras med en samtidig 
förutsättningslöshet för att säkra validiteten. Ett lyhört, flexibelt förhållningssätt är 
viktigare än hur konkreta frågor utformas, skriver Langemar (2008), eftersom 
erhållandet av varierad och specifik information eftersträvas. Intervjun har därför 
utförts utifrån en tematisk intervjuguide (Bilaga 2) där de olika frågeställningarna 
utgör huvudteman. Öppna frågor har ställts med ambitionen att följa 
intervjupersonen utan att styra i alltför hög grad. Detta har gjort att de frågor och 
teman som berörts till viss del skilt sig åt och fått olika stor plats i intervjuerna. 
 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna skrevs efter genomförandet ut ord för ord och textmaterialet lästes 
igenom flertalet gånger med ambitionen att möta det förutsättningslöst, inspirerat 
av fenomenologisk analys och bearbetningsmetod (Wedin & Sandell 2004). 
Understrykningar och anteckningar gjordes i syfte att upptäcka och vaska fram 
meningsbärande delar i texten. Textmaterialet har analyserats och grupperats 
utifrån innebörder i de teman som framkommit och ställts i relation till studiens 
frågeställningar. I arbetet med detta framträdde olika aspekter av terapeuternas 
upplevelser och beskrivningar som sedan strukturerats, sammanfattats och citerats 
under tematiska underrubriker i syfte att lyfta fram och åskådliggöra deras 
berättelser utifrån de frågeställningar studien har för avsikt att undersöka.  
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5.5 Genomförande 

Ett mail med förfrågan om deltagande i studien och information om dess syfte 
och frågeställningar skickades ut till de tio personer som finns representerade på 
ISTDPs svenska hemsida, där det också framgick att personerna gått den aktuella 
utbildningen. Svar erhölls från sju av de tillfrågade, varav sex var intresserade av 
att delta och en avböjde pga tidsbrist. En person valdes bort som intervjudeltagare 
med anledning av det stora geografiska avståndet.  
Tre av intervjuerna genomfördes på S:t Lukas mottagningar i Lund och Malmö 
och två på intervjupersonernas privata mottagningar. Innan intervjun påbörjades 
informerades deltagarna om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att inte 
svara på frågor och att avbryta om de skulle önska. De fick också information om 
att materialet behandlas konfidentiellt och att de kan få ta del av den färdiga 
studien. Samtliga intervjuer spelades in som ett röstmemo med telefon och tog ca 
60 minuter att genomföra. 
 

6 Forskningsetiska frågeställningar         

De etiska riktlinjerna som finns utarbetade för psykologisk forskning syftar till att 
skydda individer som deltar i forskning från fysisk, psykisk och integritetsrelaterad 
kränkning. Forskaren bör alltid sträva efter att respektera deltagarna och deras 
integritet (Langemar 2008), vilket inte är okomplicerat eftersom vad som upplevs 
som kränkande kan variera betydligt från individ till individ. Under 
individskyddslagen (Vetenskapsrådet 1999) sorterar fyra huvudkrav som handlar 
om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I studien har funnits 
som ambition att tillvarata dessa genom att informera deltagarna om syftet med 
studien och dess frågeställningar, att påtala frivilligheten och rätten att avbryta, att 
skydda information som kan röja deltagarnas identitet samt att endast använda det 
insamlade materialet för forskningsändamål. 
En målsättning i studien har också varit att beakta det ansvar som åligger 
forskaren vad gäller att ha en moralisk och ödmjuk inställning till sitt arbete och 
att återge korrekta citat och så långt det är möjligt verklighetsgrundade tolkningar. 
 

7      Resultat 

Analysen av materialet följer frågeställningarna. 
 

7.1 Hur har terapeuterna upplevt inlärningen av ISTDP-        

metodens specifika sätt att kondensera och intensifiera 

psykoterapiprocessen? 

 
7.1.1 Viljan att utveckla ett mer aktivt och verksamt arbetssätt motiverade 

från början till utbildningen 
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Gemensamt för terapeuterna är att de i utbildningen sökt sätt att utveckla ett mer 
aktivt och ”effektivt” terapeutiskt arbete med affekter och det omedvetna i 
ambitionen att möta människan bakom försvaren. Samtliga berättar att de upplevt 
just kombinationen av den psykoanalytiska teoribakgrunden och det aktiva, 
intensiva arbetssättet som attraktivt.  
 
”...jag tycker hela tiden att det är det som gäller...alltså den här typen av genombrott (till 

omedvetna minnen och affekter), man har sett dem i sina terapier ibland, men det är en så lång 

väg dit då och det lätt att hamna i intellektualiseringsförsvaren och andra försvar och skapa 

missallians och inte komma ur det och fastna och inte förstå varför man fastnar...här var de så 

målinriktade och ansåg att de kunde tala om vad de gjorde och man kunde själv avgöra det på 

filmen, de står inte bara och säger vad de gör och sen undrar man hur det går till” 

 

”Jag kände att det här är någonting som jag vill lära mig mer om, det berör det som jag tycker 

är intressantast i psykoanalytisk teoribildning: det omedvetna, en annorlunda vinkling på 

behandlingsmetoden som jag tyckte verkade spännande, mer utmanande” 

 

Flera av terapeuterna har blivit intresserade och starkt berörda när de lyssnat till 
Patricia Coughlin Della Selvas föreläsningar och sett de videoinspelningar av 
ISTDP-terapier hon visat vid sina seminarier. De har berörts av att patienterna 
snabbt får kontakt med sina känslor och sitt omedvetna och av det aktiva, 
målmedvetna och samtidigt varmt engagerade förhållningssättet.  
 
”Det var en sådan omedelbar och direkt kontakt med patientens upplevelse...det var äktheten, 

direktheten, det oerhört seriösa arbetet, två personer som verkligen anstränger sig till 250% och 

arbetar på ett fokuserat sätt omkring affekter” 

 

”...personer som jobbade väldigt aktivt med att bryta igenom försvaren och komma till 

underliggande känslor...Det stämde ganska väl med min egen kliniska erfarenhet, att ändå med 

åren ha utvecklat ett mer aktivt förhållningssätt som terapeut...tänkte att det är nog väldigt bra 

att veta mer då vad jag gör i detta och vara klarare över det” 

 

”Jag tyckte väldigt mycket om aktiviteten, engagemanget, värmen...byggde så snabbt en stark 

allians med patienten...jag kände det starkt själv att det här talar till mig i betydelsen att det 

kändes hemma, rätt och riktigt...kände mig mer hemma i detta än i den stillsamma, 

bakåtlutade attityden” 

 

7.1.2 Att använda en specifik teknik är ovant 

 

Att överhuvudtaget lära sig arbeta efter en särskild teknik beskrivs som ovant och 
utmanande. Terapeuterna har varit vana vid att arbeta mer intuitivt och metoden 
följer ett helt specifikt mönster. Några menar att just detta att ha tillgång till en 
tydligt formgiven teknik känns bra när man har ett mer aktivt förhållningssätt 
eftersom man då i större utsträckning vet vad man gör och vart man ska 
tillsammans med patienten. Två av terapeuterna ger uttryck för att man behöver 
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vara vaksam på både sin egen känsla av genuinitet, och på huruvida patientens 
respons verkligen är genuin när man arbetar med en så specifik metod.  
 
”Den stora krocken låg nog i att lära sig en metod och att det fanns en speciell metod man skulle 

följa. Vi har ju ändå en idé om att vi gör metoden i ögonblicket med våra patienter, här var det 

plötsligt 1, 2, 3, gör det och gör du inte det är frågan bara ”men varför gör du inte det?” Inte att 

det finns alternativ och så kan man också tänka, ja du vet hur man kan fundera kring 

terapimaterial...Jag tycker att behandlingsresultaten och att man får så snabbt svar från sina 

patienter gör att man underordnar sig detta” 

 

”Det finns ju risk när det är så pass mycket en teknik att personen går med i någonting mer 

anpassnings...det är viktigt att det verkligen är det genuina...det är inte det lättaste faktiskt, det 

är sånt man kan fundera över, så den frågan kräver mycket arbete, men samtidigt så är det ju 

också allt annat som kommer fram runt och hur personen utvecklas och förändrar sin hållning, 

så där kan man ju få en hel del återkoppling” 

 

7.1.3 En svår metod att lära sig 

 

Metoden upplevs av alla fem terapeuterna som mycket svår att lära sig. Några av 
dem är verkligt konfunderade över hur komplicerad tekniken är och hur mycket 
tid och arbete som krävs för att den ska ”sätta sig”. Framförallt är det att ha 
samtidigt fokus på flera olika specifika aspekter av kontakten med patienten och 
att avgöra hur långt man kan utmana försvaren i stunden som upplevs svårt att 
lära sig.   
 
”Sen tycker jag väl att metoden är svår, den ser extremt lätt ut, men den är svår att utföra för 

det är så många nivåer samtidigt, man ska ha en bra kontakt samtidigt som man ska läsa av 

kroppsspråk och allt som sägs och inte sägs och trianglarna...framförallt senaste året funderade 

jag över ja, men vad är det som gör det så svårt att tekniskt utföra det, är det pedagogiken som 

är problemet, är det för att det är så emotionellt starkt...Vi har ändå haft jättemycket 

handledning och det kunde finnas en frustration i oss alla, varför har vi inte kommit längre, 

varför faller det inte på plats” 
 

”När det var som värst tänkte jag nej jag slutar, jag klarar inte av det här, jag kommer inte 

igenom det, det är för svårt, jag passar inte, min personlighet kan inte möta upp i den här 

tekniken...Att jag inte kunde uppnå det maximala resultatet i behandlingssituationen alltså och 

då kretsade det mycket kring de här genombrotten, alltså hur långt går man, hur mycket vågar 

man utmana fullt ut, vad är det som gör att man backar...Nu har jag arbetat med den i tre år 

och det är fortfarande stapplande steg...men det finns ingen återvändo...jag gör ett mycket bättre 

arbete med ISTDP än vad jag gör som terapeut i den vanliga referensramen” 

 

7.1.4 Självkänslan i gungning 

 

Flera upplever att utbildningen varit påfrestande för självkänslan, i synnerhet 
självkänslan kopplad till det professionella arbetet. Detta hänger i hop med att den 



  

13 
(30) 

 

 

övergripande målsättningen med terapiarbetet är given: förbi försvaren till genuint 
upplevande av känslor och arbetssättet för att nå dit specifikt och systematiskt. 
Terapeutuppgiften är tydligt formgiven. Så har ingen av terapeuterna varit van vid 
att arbeta tidigare. Fyra av dem har jobbat under lång tid med psykodynamiska 
och psykoanalytiska terapier i mer traditionell form och beskriver omvälvande 
känslor av att plötsligt inte kunna någonting och det smärtsamma med att visa 
upp sig själva så tydligt.  
 
Handledningen och grupprocesserna har gjort djupt intryck. Man har där upplevt 
det konfrontativa, men kärleksfulla förhållningssätt som är ISTDP-metodens 
signum. Klimatet i gruppen beskrivs som ofta känslosamt, nära och 
medkännande. Samtidigt fanns en rädsla för att göra fel och inte hålla måttet. 
Sessionerna spelas in, vilket ger en tydlighet som innebär både möjligheter och 
vånda.   
 
”...det var ju väldigt svårt och ångestfyllt för vi var ju ändå 10 i gruppen och man får sådär 

direkta frågor, är det försvar, är det ångest och du satt där och kände plötsligt jag kan ingenting, 

det här som jag gör är bara...så det är klart, det var jättetufft på det sättet, att uppleva det här 

med att jag kan ingenting, du vet hela självkänslan som terapeut den kommer ju snabbt i 

gungning...Jag kände mig aldrig personligt utelämnad, men däremot så var det svårare med det 

professionella” 

 

”en av de största motstånden är att titta på de egna filmerna...Och ändå, man stålsätter sig och 

tänker gud vad bra att jag tittar på det här, för nu hör jag ju ändå att det är där jag åker dit 

alltså, man har fantsiska tillfällen att se repetitiva mönster hos sig själv och varför gör jag det och 

frmförallt hur kan jag göra det annorlunda” 

 

”Det här självklara som man har och litar på finns inte...du vet när man tittar på filmen: 

NEJ, vad gjorde jag, det var smärtsamt plus att någonstans rent egoistiskt, narcissistiskt att 

herregud innan kände jag mig duktig och nu känner jag mig som en liten unge som inte kan, det 

är också jobbigt” 

 

7.1.5 Det var mödan värt  

 

Att det ändå var värt mödan handlade för de flesta framförallt om att de med 
ISTDP-metoden upplevt att de jämförelsevis snabbt kommer till betydelsefulla, 
bortträngda affekter och om de positiva reaktioner och den tacksamhet de upplevt 
från patienterna i arbetet med metoden. Samtliga fem terapeuter upplever att det 
varit väl värt mödan att genomgå utbildningen. Samtliga känner sig också 
övertygade om att de vill fortsätta arbeta med, eller till stora delar inspirerat av, 
metoden framöver. En av terapeuterna har helt gått över till att arbeta med 
ISTDP-metoden.  
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”Jag tror att det hela tiden var att man fick en bättre reaktion från patienterna...reagerade på ett 

sätt som gjorde att man kände att även fast jag är nybörjare och gör fel och det inte blir som det 

ska så var ändå psykoterapiarbetet bättre än det vanliga konventionella” 

”Jag vill verkligen fördjupa mig i det här, förkovra mig och bli bra på det och jag vill verkligen 

göra det på mitt sätt så att det inte blir någon religion av det” 

 

7.1.6 Att använda delar av metoden 

 

Att hitta sin personliga terapeutiska stil innebär ofta att man inspireras av och 
delvis använder sig av olika teoretiska inriktningar och metoder. Flera av 
terapeuterna anser det möjligt, trots ISTDP-teknikens specifika, sekventiella 
upplägg, att använda delar även av denna teknik i terapier där man inte arbetar 
helt enligt metoden. Att ha en överenskommelse kring ett inre fokus, att återföra 
patienten till sin känsloupplevelse och att vara uppmärksam på ångestens uttryck i 
kroppen anges som särskilt viktigt och användbart. Några påtalar vikten av att 
först lära sig metoden från grunden så att den blir integrerad och anser att det 
krävs stor skicklighet för att använda den delvis.  
 
”I början trodde jag att det gick att använda delar av den, men eftersom det är en process i det, 

du gör inte det förrän du gjort detta och är klar med det och då får du veta var du är någonstans, 

har du inte ett mål och ett konsensus och patientens vilja så har du gjort ett övergrepp nästan om 

du går in och provocerar fram någonting. När jag började hos Patricia började jag fatta att nej, 
jag känner att felet är att man inte gör rätt från början...Sen har jag förstått att hela alltet 

bygger på att man precis vet var man är någonstans i processen” 

 

”Ja, man kan plocka. För det första då att ha ett inre fokus, att ha ett intrapsykiskt fokus och 

inte låta personen fara iväg så långt i beskrivningar av interpersonella upplevelser eller 

beskrivningar utan att man då styr tillbaka till hur detta känns för dig i en specifik situation. 

Först och främst också att ha med patienten i detta, att personen verkligen vill komma till de 

här känslorna, inte bara att man liksom kör på, utan man måste ha en allians i vad man 

håller på med” 

 

7.2   Hur beskriver terapeuterna skillnaderna mellan sitt 

tidigare sätt att arbeta och den nya metoden? 

 
7.2.1 Det aktivare arbetssättet kräver mer, men leder snabbare till genuin 

kontakt med känslor för patienten 

 

Flera av terapeuterna har även innan utbildningen känt sig bekväma med ett aktivt 
förhållningssätt och arbetat på att skapa förutsättningar för en genuin kontakt där 
patientens känsloupplevelser står i centrum. Det fokuserade och systematiska 
arbetet med ångest, försvar och känsla och vikten av att känsloupplevelsens alla 
tre (kognitiv, fysisk och impuls/handlingsinriktad) yttringar ska komma till uttryck 
i rummet, är centralt i ISTDP. Terapeuterna beskriver att utbildningen skärpt 
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deras uppfattning om hur betydelsefullt detta är för att terapin ska få djupgående 
och varaktig effekt, men samtidigt ofta svårt att få till. En av dem beskriver det 
som att det fokuserade, intensiva förhållningssättet kräver mer närvaro och ger en 
egen upplevelse av att vara lika ”naken” som patienten. Flera av terapeuterna 
problematiserar att de tidigare lätt hamnat i alltför intellektuella terapiprocesser 
och upplever att arbetet med metoden innebär större möjligheter för patienten att 
just komma till genuin kontakt med känslor.     
 
”Detta är mer systematiskt, ett annat upplägg från början...här prioriterar man den direkta 

känsloupplevelsen redan under den första intervjun plus att man arbetar mycket mer med 

upplevelsen i kroppen av både ångest och känsla, det fokuset är ju också nytt...Det svåraste 

tycker jag nog detta att vara persistant, ihållande och inte dras med i försvaren...Svårt att bryta 

igenom till den här motoriska impulsen som man tänker följer med känslan, att verkligen vara 

ihållande, hålla fast och komma tillbaka till det...Det kräver en väldig egen inre övertygelse om 

att detta är viktigt, att det är en viktig del i personens problematik och någonting som verkligen 

behöver bearbetas för att personen ska komma vidare”  

 

”Jag tycker att mina patienter får bättre kontakt med sitt ursprung genom den här metoden än 

genom det sättet att arbeta som trots allt fick för mycket tänkande, för mycket kognitivt inslag. 

Många psykoanalytiska begrepp handlar väldigt mycket om att tänka och då har man tänkt att 

affekterna ska komma via överföringen och där sker det en sådan process också, men det är 

väldigt svårt att få till det och även om processen finns så är den för tyst ofta. Jag är helt 

övertygad om att det här ger något helt annat av möjligheter att få kontakt med det genuina och 

ursprunget” 

 

7.2.2 Den tidigare försiktigheten har varit hindrande 

 

Flera upplever att den tidigare större försiktigheten i arbetssätt ofta varit 
hindrande och saktat ner den terapeutiska processen och att den nya 
arbetstekniken gjort stor skillnad för patienten. Så stor att tanken på att arbeta på 
ett mer traditionellt, inväntande sätt känns främmande. En av terapeuterna 
uttrycker det som att patienten på ytan kanske varit nöjd tidigare, men att det 
omedvetna ofta vet något annat. Deras erfarenhet är att patienterna uppskattar 
utmaningen och den tilltro till deras egen kapacitet att utvecklas som terapeuten 
förmedlar med sitt aktiva, fokuserade förhållningssätt. Att kontiuerligt känna av 
alliansens kvalitet och vara uppmärksam på patientens kroppspråk och 
ångestuttryck så som de visar sig under timmen, ger vägledning om hur långt man 
kan gå. Trialterapin bildar också ett viktigt underlag.  
 
”Det är så lätt att gå med i försvaren, att sätta sig och lyssna och förstå försvaren och gå med på 

det...När man satte igång med det här och såg vilket arbete det är att konfrontera patienten med 

försvaren och vända sig mot dem så kände man ju att där hade man ju backat själv hur många 

gånger som helst...Det går inte att sätta sig och bara tänka att den här patienten får prata på 

nu och jag förstår att du är ledsen...Konflikten att man kan inte göra det man gjorde innan. Det 
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låter kanske konstigt, jag vet inte. Jag har hamnat i många diskussioner, att man känner sig 

som en frireligiös” 

 

”Du får en så mycket bättre respons från patienterna, en mycket mer omedelbar reaktion, 

snabbare förändringar, direkta genuina upplevelser av de faktiskt uppskattar den här 

utmaningen och det har stärkt min uppfattning om att många patienter får lämna timmarna för 

ofta med att ha mött för lite direkt arbete med det som vi traditionellt kallar för motstånd, att 

man är för försiktig” 

 

”Jag har en sån enorm respekt för den andres gränser, så när jag såg att patienten får ångest, 

men jag såg inte hur, vilken sorts ångest, vad den handlar om, när den är bra...det är svårt att 

inte bli rädd, att bli för hänsynstagande, det har jag lärt mig med ISTDP och håller på att 

träna, det fantastiska och svåra att hantera ångest” 

 

7.2.3 Vikten av samstämmighet kring problemet 

 

Det blir extra viktigt i det här arbetssättet att ha patienten med sig och att ha en 
överenskommelse om vad man ska jobba med, eftersom metoden innebär ett mer 
intensivt utmanande av försvaren än vad som är brukligt i ett mer traditionellt 
dynamiskt arbetssätt. Att vara överens om ett intrapsykiskt problem och att 
mobilisera patientens egen vilja är inslag som poängteras särskilt i den här 
metoden. Några av terapeuterna uttrycker att de trott att varit noga med det även 
tidigare, men behövt omvärdera detta under utbildningen. 
 
”Eftersom man mer aktivt bryter igenom försvaren här, så är det ju en snabbare och ändå 

ganska påfrestande upplevelse för patienten, så på så sätt blir det viktigt också att ha en 

överenskommelse. Det är inte jag som terapeut som prackar på dig en teknik utan du som 

kommer och söker för en viss sak vi pratar om och kommer överens om, ska vi försöka komma 

till botten med de här känsloupplevelserna. Man har ju känt på en del av det här oftast redan i 

trialterapin så då får ju personen också ta ställning, annars finns det ju andra terapeuter och 

andra terapiformer” 

 

”Det är svårt att få kläm på bara det att man trodde att patienten formulerat problemet och att 

jag har förstått vad problemet är, vadå det har jag ju gjort i hela mitt liv ju och sen förstod man 

under handledningen att nej, det finns ingen konsensus runt det, patienten och jag är inte alls 

överens, det är jag som tycker att det är så” 

 

7.2.4 Artigheten får läggas på hyllan, i viss mån också patientens berättelse 

 

Flera beskriver att det varit omvälvande att överge sin tidigare mer inväntande 
hållning och vanan att låta patienten få prata till punkt till förmån för metodens 
mer aktiva och målmedvetna arbetssätt där man återför patienten till fokus. 
Patienterna blir ibland upprörda.  
 



  

17 
(30) 

 

 

”Jag är ju tränad att mera följa med och ta det här med känslor och försvar stegvis...Det är rätt 

svårt, det tycker jag.. det kan ju uppstå en frustration när man går in och stoppar och i och för 

sig så blir det naturligtvis en del i det som erfars och bearbetas, reaktionerna, irritationen som 

väcks av sånt och det kan ju bli mycket starkare än irritation. Men ja, samtidigt är det väldigt 

tacksamt när man kommer igenom och känner att här händer det verkligen saker, så det är ju 

oerhört starkt” 

 

”...när patientens försvar sätter i gång och kanske går till motattack och kanske säger:”Du 

lyssnar inte och jag får inte prata till punkt”, då kunde man känna inom sig, men jag är en 

människa som lyssnat jättemycket, det är egentligen mitt sätt att vara...alltså man kunde ju 

känna att nu försöker jag göra en metod här, det är inte min vana att avbryta folk”  
 

En av skillnaderna i arbetssätt som framhålls är att man i ISTDP inte tolkar förrän 
patienten är i känslomässig kontakt med sin inre konflikt. Patienten bör alltså 
emotionellt vara med innan terapeuten tolkar och inte tvärtom. Även patientens 
berättelse och anamnes har i ISTDP-metoden en senare och mindre framträdande 
plats i jämförelse med i traditionell psykodynamisk terapi. Terapeuterna anser att 
berättelsen ges utrymme, men i ett skede när patienten är känslomässigt 
involverad och flera tycker att den då blir mer levande. En av terapeuterna 
funderar kring att berättelsen kanske kan utvecklas och rymmas i andra relationer 
när patienten i terapin fått hjälp med sin rädsla för närhet och öppenhet, men 
ställer sig samtidigt frågan vad människor egentligen behöver. 
 
”Berättelsen kommer den också, men den kommer på ett annat sätt när man arbetar med de 

här principerna, den kommer ju när man arbetar med en viss situation, med affekterna, 

försvaren, ångesten...i vanlig terapi bygger berättelsen för lite på kontakt med omedvetna affekter 

så att säga. Så berättelsen kommer, men den blir mer genuin och riktig faktiskt” 

 

”Jag tänker att det är mycket möjligt också att människor kommer bara för att få berätta, men 

vad är det folk behöver egentligen, det är en bra fråga...Den här människan är en historia, det 

har jag verkligen trott på...med all respekt för historien så kan det ligga något i att om jag 

hjälper dig att inte stänga och inte bli rädd så kan du ha den någon annanstans och då blir min 

roll mer kirurgisk.” 

 

7.2.5 Den egna rollen och tron på vissa psykoanalytiska begrepp har 

förändrats 

 
Den egna rollen som terapeut blir annorlunda med det aktiva, konfronterande 
arbetssättet. Man är mer av behandlare än tidigare och vissa psykoanalytiska 
begrepp såsom fritt associerande, containing och frihet från minne och begär 
mister sin betydelse. Det finns hos terapeuterna ingen uttalad saknad efter det 
tidigare, mer inväntande förhållningssättet eftersom gensvaret från patienterna 
upplevs som positivt och starkt. Några menar att detta att metoden på ett mer 
uttalat sätt kräver terapeutens aktiva, känslomässiga engagemang, har en 
vitaliserande och produktiv effekt på båda parter.    
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”Eftersom arbetet är så annorlunda hamnar du inte i de här oerhört tunga positionerna, jag har 

jobbat mycket med tidiga störningar och det kan ju vara väldigt tungt...Du känner dig inte alls 

som du kan göra ibland, drogad eller alldeles matt efter en timme och ändå så kan du göra ett så 

väldigt bra arbete även med de som har en svårare problematik. Det var också en fantastisk 

upplevelse att känna att jag faktiskt är människa också efter arbetsdagen och inte bara före” 
 

En terapeut lämnar öppet för att dessa tidigare väsentliga begrepp möjligen kan 
komma att återfå betydelse. Några av terapeuterna funderade innan utbildningen 
på hur det skulle bli med den egna teoretiska grunden som byggts upp under 
åratal och blivit en del av den terapeutiska identiteten. Att kunna ”behålla” Freud 
kändes bra och riktigt. Överlag påtalar terapeuterna vikten av att utöva metoden 
på ett sätt som de kan stå för och som känns genuint för dem själva.  
 
”...att inte hantera saker utifrån någon slags intellektuell övertygelse utan att det finns i närheten 

mellan mig och patienten, det som känns, inte som tänks...Jag har ett sånt behov av att vara 

äkta i det jag gör och ja, jag tycker att jag börjar hitta mitt eget” 

 

”Freuds strukturella modell är ju liksom basen och affekter, impulser och ångest och försvar, det 

är ju det man rör sig med och också överföringsaspekterna finns ju med och arbetsalliansen, så 

mycket kan man behålla...framförallt är det begrepp som handlar om containing...det har inte 

aktualiserats hos mig överhuvudtaget sedan jag började arbeta med den här metoden...jag 

kommer kanske sakna det...Men det har förlorat sin betydelse, det är möjligt att det återvänder” 

 

7.3      Hur har utbildningen och det nya sättet att arbeta 

påverkat synen på vad som är verksamt i psykoterapi? 
 
7.3.1 En fördjupad, snarare än förändrad syn på vad som hjälper i 

psykoterapi 

 
Terapeuterna har sedan tidigare haft med sig övertygelsen om att patientens 
känslor behöver upplevas i rummet tillsammans med terapeuten för att terapin ska 
få djupgående och varaktig effekt. Alla fem terapeuter anser att utbildningen har 
stärkt denna uppfattning och givit dem färdigheter att hjälpa patienten att komma 
i kontakt med och bearbeta bortträngda känslor och minnen, ofta i ett snabbare 
förlopp än tidigare. Att arbeta aktivt med försvaren för att nå till underliggande 
känslor och kombinera direkthet med medkänsla i patientarbetet anses vara 
verksamma faktorer. Det är själva tekniken som är annorlunda. För precis som i 
många andra former av psykodynamisk terapi strävar man i ISTDP-metoden efter 
integration av motstridiga, konfliktfyllda känslor och överlag en bättre kontakt 
med känslor, rörligare försvar och ökad förmåga till självreflektion och 
självomhändertagande. Synen på vad som är verksamt verkar ha förstärkts och 
fördjupats snarare än förändrats 
. 
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”Min erfarenhet har varit att där det har blivit väldigt bra resultat i terapierna, för det har ju 

faktiskt blivit en hel del resultat även innan ISTDP, men då har det ju varit en stark 

känslomässig process och ofta har det varit överföring och motöverföring som vi har arbetat en hel 

del med och det har varit känslor i rummet och då har det ju blivit förändringar. Och det här är 

ju väldigt mycket så, men det är mer skärpt runt det och också mera teknik, men det måste 

finnas en finkänslighet, alltså att det är integrerat hur man kan använda det, det kan man få 

väldigt mycket hjälp med under träning och arbete...Det behövs en känslobearbetning, en 

känsloupplevelse för att det ska få en djupare påverkan och effekt, att verkligen erfara. Det är 

en sak att tänka runt det, det är klart att människor kan förstå och få insikter och så, men det 

behövs ändå verkligen att en person erfar de här starka känslorna som finns runt det som är 

svårt för varje person” 

 

”...arbeta mer systematiskt med framförallt upplevelseaspekten, inte bara berättelsen, utan 

upplevelsen av affekterna här och nu...det hade kretsat för lite kring affektsidan, helt klart, i det 

arbete som jag bedrev” 

 

7.3.2 Förändringsagenterna är komplexa 

 

Några av terapeuterna påtalar samtidigt komplexiteten i begreppet förändring och 
svårigheten i att avgöra vad som är verksamt. Det är relationens kvalitet och den 
kontakt som man som terapeut förmår etablera med patienten som är mest 
avgörande menar de. Några är kritiska till den hausse som uppstått kring metoden 
i vissa kretsar och poängterar att det är en verksam modell bland många andra.  
 
”I min utbildning så hamrades det in att tolkningen var den förändrande agenten, d.v.s. 

tolkningen av omedvetna konflikter och att patienten fick en insikt i att det var drivkrafter från 

det omedvetna som...det är samma teori, men att det är tolkningen som gör det och här gör man 

inte tolkningen förrän man haft ett genombrott så att patienten har upplevt hela känsloregistret 

kring konflikten och därefter så förstår patienten mycket bättre för det är inte en intellektuell 

insikt...Det är det man ser också att patienterna är mer med på noterna när de har upplevt 

det...men sen tror jag också att detta med förändring är ett jättekapitel...Det handlar om 

terapeutens personlighet i förhållande till den kontakt man kan etablera med klienten och hur 

det samverkar. Förändringsagenterna är subtila” 
 

”Det är jädrigt svårt. Patricia vill hävda att det är specifika faktorer som man lär ut i ISTDP 

och det är mycket möjligt att det är det, att fokusera på försvar, bygga en allians, fokusera. Men 

det går ju inte helt att säga att det är när jag säger A där patienten säger B som leder till 

C...som i sin tur leder till att patienten tycker att jo, men jag mår bättre. Det är ju lite svårt att 

säga eftersom relationsfaktorerna är så många” 

 

7.3.3 Det salutogena perspektivet alltför undanskymt inom psykoterapi 

 

Under utbildningen har flera terapeuter erfarit betydelsen av att ha en tydlig 
överenskommelse om vad man ska arbeta med, att hålla ett intrapsykiskt fokus 
samt att patienten ska vara specifik och exemplifiera. Att hjälpa patienten att hitta 
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sin egen vilja att tillfriskna är enligt några av terapeuterna ytterst viktigt för att 
terapiprocessen ska drivas framåt. Ett sätt, typiskt för metoden, är att förstärka 
alliansen och den egna viljan genom att liera sig med patientens friska sidor i 
arbetet mot försvaren. Två av terapeuterna poängterar att de upplevt metodens 
fokus på just detta som användbart och verksamt. De upplever just det salutogena 
perspektivt i metoden som särskilt verksamt och ofta olyckligt negligerat till 
förmån för ett mer patologiskt fokus.  
    
”Det har blivit mycket tydligare vad som krävs av mig som terapeut för att jag ska 

underlätta...Vara aktiv, blockera försvaren, hålla kvar målet, hålla kvar själva uppgiften...hela 

tiden att patienten och du har kontakt för att patienten ska ha kontakt med sig själv. I 

närheten till dig själv kan du ha närhet till mig och i närheten kan jag hjälpa dig att se när du 

har problem med vad du känner” 

 

”Fokuset och det viktiga är att komma nära känslor vilka de än är...Att få en människa att 

vända sig mot det destruktiva och få fart i tillfrisknandeprocessen i en varm, men tydlig 

miljö....Gruppera sig  med den hälsosamma sidan i patienten så att den sidan kan jobba med 

det destruktiva i patienten” 

 

7.3.4 Vikten av en integrerad aggressivitet hos både terapeut och patient  
 
Några påtalar vikten av att den egna aggressivitet är något sånär integrerad och 
känner att de själva inte fått tillräcklig hjälp med det i sina egenterapier. De 
beskriver att detta framstått än mer tydligt för dem i arbetet med ISTDP metoden 
där man välkomnar och behöver kunna möta patientens ilska och hatiska känslor. 
Själva direktheten och målmedvetenheten i arbetssättet kräver i sig viss tillgång till 
aggressivitet. Några av terapeuterna har själva gått i terapi enligt ISTDP. För 
somliga har det egna privatlivet och känslolivet påverkats av utbildningen just i 
riktning mot större tydlighet och genuinitet. Flera av terapeuterna upplever att 
utbildningen fått positiva effekter på förmågan att känna av och sortera i egna 
känslor och att stå upp för sig själva.  
 
”Det var väldigt starkt för mig att få fatt i min eget, det som är sunt och bra och mitt 

genuina...du ser egentligen, du ska kanske lita på det...Nu i efterhand kan jag se att jag 

försöker tänka så i mitt jobb och med mig själv. Jag tror att jag lyssnar tydligare på min oro när 

den dyker upp...Det måste komma inifrån magen. Men herregud det tar väl en livstid, men jag 

tror att det gjort skillnad” 

 

”Jag lever som jag har gjort, men alltså sättet att hantera motgångar, t. ex. en benägenhet att ge 

upp eller resignera inför något, då känner jag igen det direkt, alltså: Nä! Då kommer ett jävlar 

anamma det här ska jag inte finna mig i, det här ska jag fixa...så man hamnar inte i 

hjälplösheten så ofta...Och så kan jag säga till mig själv: Alltså det här är weepiness, now you 

are weepy, så vad känner du egentligen? Fan, jag är så jävla arg och sen så använder man den 

kraften i stället (skratt)...Och det kan man alltmer göra själv också vad gäller vad är realistiskt 
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och verkligt och vad är mina egna nojor...I stället för att säcka ihop i hjälplöshet så får man ta 

tag i sin situation” 

 

”En sån här stor förändring är ju direktheten i arbetet, det har jag ju fått kämpa med, att bli 

mer öppen och rak i kommunikationen med mina patienter omkring deras försvar och sätt att 

vika undan och det är klart att jag har förändrats väldigt mycket och det där är ju någonting 

som betyder något förstås. Min livspartner är väl (skratt) inte riktigt 100% lika förtjust i de 

förändringar som jag upplever att jag själv genomgått genom att gå utbildningen och 

handledningen: Direktheten, att sätta mer gränser, att inte vara lika rädd för aggressivitet, min 

egen. Att värna mer om mitt också, att inte bli lika överdrivet vänlig och det är klart att det blir 

sådant som omvärlden genast får del av på något sätt, så är det ju också när man går i 

psykoterapi överhuvudtaget att man förändras och så upplever den man lever med något kring 

det också” 

 

8 Diskussion 

8.1       Metoddiskussion 
 
Att använda kvalitativ intervju lämpade sig väl eftersom syftet var att undersöka 
och beskriva olika aspekter av terapeuternas upplevelse av sin utbildning. Den 
halvstrukturerade formen möjliggjorde följsamhet och fördjupning och en frihet 
för intervjupersonerna att uttrycka och utveckla för dem särskilt betydelsefulla 
delar. Intervjusituationerna fungerade väl, gav ett rikt material och svar på 
frågeställningarna. 
 
Tre av intervjuerna har utförts på mottagningarna där uppsatsförfattaren arbetar 
och två i terapeuternas arbetsrum, vilket kan inverka på hur avslappnad och trygg 
intervjun blir för båda parter, liksom det faktum att författaren hade träffat två av 
de intervjuade terapeuterna vid tidigare tillfällen.  
 
Fyra av terapeuterna har mycket lång erfarenhet av sitt yrke, vilket sätter sin prägel 
på resultatet eftersom de redan har gedigen vana vid att exempelvis främja en god 
allians och sätta fingret på patientens centrala problem. De är alla 
dynamiskt/psykoanalytiskt utbildade i grunden och väl förtrogna med den 
teoretiska basen för ISTDP-utbildningen. De utgör alltså en tämligen heterogen 
grupp. Resultatet hade sannolikt blivit ett annat om terapeuter med erfarenhet av 
annan teoretisk inriktning och arbetsmetodik intervjuats.  
 
Även om en öppenhet och en kritisk hållning har eftersträvats av författaren, har 
också dennes förförståelse och uppfattningar ofrånkomligen färgat utformningen 
och bearbetningen av intervjuerna. 
 
Studien greppar möjligen över alltför mycket och hade med fördel kunnat vara en 
fördjupning i exempelvis enbart en av frågeställningarna. Att fokusera på ett mer 
begränsat tema och fördjupning av det hade möjliggjort ett mer djupgående 
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material. Under intervjuerna ställdes frågor kring handledning och grupprocesser 
som av utrymmesskäl inte tagits med.    
 

8.2       Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Att nå bortom orden 

 

Sökande efter terapeutiska arbetssätt som överensstämmer med patientens behov, 
den egna personligheten och med tron på vad som är verksamt i psykoterapi har 
engagerat psykoterapeuter det senaste århundradet. I denna studie har vi mött fem 
terapeuter som velat utvecklas i riktning mot ett mer aktivt och direkt arbetssätt 
med affekter och det omedvetna och valt att utbilda sig i ISTDP-metoden. 
Terapeuterna upplever att de under utbildningen och i sitt arbete med metoden 
övertygats ytterligare om betydelsen av att känslor och känslomässiga konflikter 
genomlevs i terapin och har erfarit att denna vanligen långsamma process går att 
snabba på med hjälp av ISTDP-metodens koncentrerade arbete med patientens 
försvar och ångestuttryck.  
 
Grunderna finns hos Freud, men arbetssättet ligger långt ifrån de analytiska skolor 
som betonar hållande och värdet av terapeutens associativa mottaglighet och 
användande av sin intuition. Flera av terapeuterna har varit vana att arbeta på ett 
mer intuitivt, inväntande sätt tidigare och några av dem påtalar att det då tagit 
längre tid att via överföringen nå till känslomässiga genombrott. De upplever att 
de med metoden snabbare når till bortträngda minnen och affekter och med det 
till positiv förändring för patienten, vilket är i linje med aktuell forskning (Diener, 
Hilsenroth & Weinberger 2007) och den av bland andra Gullestad och Killingmo 
(2005) poängterade betydelsen av genomlevande av känslor i terapirummet.  
Terapeuterna har under utbildningen även övertygats om betydelsen av att ha en 
tydlig överenskommelse om vad man ska jobba med, att stimulera patientens egen 
kapacitet att tillfriskna, att hålla ett intrapsykiskt fokus och att patienten är tydlig 
och exemplifierar. 
 
8.2.2 En komplicerad, men värdefull metod att lära sig 

 
Flera av terapeuterna upplevde att de tidigare arbetat alltför försiktigt och 
hänsynsfullt och med den hållningen ofta gått med i patientens försvar med 
påföljd att terapin gått i stå, vilket påpekats som en risk av bland andra Davanloo 
(1980). Samtliga påtalar dock att den mer aktiva hållningen och fokuset på 
omedvetna känslor och konflikter kräver att man vet vad man gör. Den specifika, 
sekventiella metoden ger terapeuterna en känsla av trygghet och av vetskap om 
vart man är på väg med patienten, och att det är just dit man behöver komma. 
Samtidigt upplevs metodens multifokus som ytterst svårt att lära sig och den 
tydliga formgivningen ger inte direkt utrymme för improvisation. Några av 
terapeuterna anser det viktigt att helt följa metoden på grund av dess sekventiella 
utformning och att det krävs stor skicklighet för att improvisera eller delvis 
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använda den, medans andra tycker att man kan använda den delvis. Kanske 
förhåller det sig så att man behöver vara väl förtrogen med en terapeutisk metod, 
”gå in i den med hela sig själv”, som en av terapeuterna i studien uttrycker det, för 
att så småningom kunna vara kreativ och hitta ett personligt sätt att arbeta. 
Samtidigt står det förstås varje terapeut fritt att arbeta med inslag av metodens 
olika tekniker i långsammare takt.  
 
8.2.3 Ett mer strukturerat sätt att arbeta 
   

Carlsson (2011) skriver i sin avhandling att nyblivna terapeuter håller sig nära 
utbildningsinstitutets profil under utbildningen för att sedan anta ett mer 
eklektiskt perspektiv. Detta förstås under förutsättning att utbildningsinstitutet har 
en tydlig profil. Det är intressant att terapeuterna i studien uttrycker att de har 
saknat ett mer strukturerat sätt att arbeta med för dem betydelsefulla aspekter i 
terapi, nämligen affekter och det omedvetna. Precis som Frederickson (Lilliengren 
2012) antyder, förefaller det tänkvärt att det verkar råda en så pass avslappnad 
inställning till själva det terapeutiska hantverket på psykoterapeututbildningar i 
den dynamiska traditionen. Dessutom ett eklektiskt ideal. Ett brett teoretiskt 
perspektiv och eget sökande efter arbetssätt är viktigt, men kanske kommer 
profilering kring både teori och teknik i skymundan i psykoterapeututbildningar 
och skapar behov av fortsatt utbildning. 
 
8.2.4 Passion och tro  

 

En terapimetods framgång beror framförallt på hur väl den stämmer med 
patientens förutsättningar, terapi är effektiv i den mån den påverkar patienten. 
Det går mode i terapeutiska inriktningar och terapeuterna i studien är medvetna 
om den hype som uppstått kring metoden och menar att den är en av flera 
verksamma sätt att arbeta, men att den inte passar alla patienter eller terapeuter. 
Metoden bör anpassas efter människan och inte tvärtom. Att vara vaksam på 
genuiniteten, den egna och patientens, påtalas som särskilt viktigt när man arbetar 
efter en specifik metod. Risk finns för en pseudomognad när patienten inte är 
involverad känslomässigt i tillräckligt hög grad.  
 
Några av terapeuterna har ett passionerat förhållningssätt till ISTDP-metoden 
som verkar bottna i glädje över den effekt de upplever att den har på patienten 
och över patientens tacksamhet över att bli utmanad och uppleva terapeutens 
tilltro till deras egen kapacitet att förändras. Entusiasmen går att spåra hos några 
av dem i en känsla av att ha hittat rätt, hittat hem. Enligt Wampold (2001) är det 
inte vad man gör med patienten utan snarare hur man är med patienten som har 
betydelse för utfallet av terapin. I det synsättet ligger det kurativa i att erbjuda en 
gynnsam situation och att etablera en god allians med patienten, snarare än hos 
specifika inslag i terapin. Samtidigt påtalar flertalet forskare (Henry et al. 1993a, 
1993 b, Rönnestad & Ladany 2006) att forskningen kring effekten av utbildning 
och specifika tekniska inslag är komplex eftersom den inkluderar flertalet 
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svårbedömda parametrar. Det finns skäl att anta att även själva tron på metoden 
man erbjuder betyder mycket och påverkar terapiprocessen gynnsamt. Att 
terapeuterna upplever att de kan arbeta så fruktbart och effektivt med ISTDP-
metoden hänger sannolikt intimt ihop med den gedigna utbildning och erfarenhet 
de flesta av dem bär med sig. 
 
8.2.5 Mod att använda sin aggressivitet  
 

Terapeuterna beskriver klimatet i utbildningsgruppen som känslosamt och 
medkännande, men samtidigt fanns mycket ångest kring att inte hålla måttet som 
blev påtagligt inte minst eftersom terapisessionerna spelas in och handledningen 
sker med hjälp av dessa inspelningar. Att själv se och få sitt arbete granskat väckte 
stark självkritik och tvivel. Terapeuterna påtalar dock de rika möjligheter till 
självkännedom som de filmade sessionerna erbjuder. Vad det innebär för 
patienten och terapiprocessen är en tänkvärd fråga som inte denna studie 
omfattar. Utbildningen och arbetssättet kräver mod understryker samtliga 
terapeuter, och kontakt med den egna aggressiviteten påtalar några. Att våga vara 
direkt och inte släppa taget och samtidigt bevara värmen och respekten i 
kontakten är tydligtvis en tidlös terapeutisk utmaning, problematiserad redan av 
Ferenczi (1920, 1925/1994). Under utbildningen fanns en uppskattad 
överensstämmelse i handledning och patientarbete kring just detta.   
 
8.2.6 Försiktigheten kan bli kontraproduktiv 

 

Terapeuterna uttryckte ingen konflikt kring att ha en tydligare roll som behandlare 
i arbetet med ISTDP-metoden. Inte heller saknade någon av dem sitt tidigare mer 
utforskande, inväntande arbetssätt och förut viktiga begrepp som fria 
associationer och holding, utan upplever att metoden har en övervägande positiv 
och vitaliserande effekt på båda parter. Möjligen handlar det delvis om att fyra av 
terapeuterna i studien har arbetat länge och känt behov av ny utmaning och 
stimulans i arbetet. Det finns en iver och entusiasm hos dem som inte rymmer 
någon explicit saknad efter deras tidigare arbetssätt, däremot poängterar alla 
svårigheten i att frångå det. Sannolikt betyder det mycket i terapierna att de alla 
inom sig bär med sig erfarenheten av en utforskande, inväntande hållning och 
respekt för människans komplexitet.       
  
Man kan tänka sig att ISTDP-metoden rymmer betydande hållande inslag och att 
terapeuterna med sitt affektivt direkta och samtidigt inkännande sätt kombinerar 
vad Bollas (1996) skulle benämna moders- och fadersfunktioner. Terapeuterna 
upplevde att metoden, när de väl börjat behärska den, ger en känsla av att ha på 
fötterna. Det aktiva, om man så vill mer aggressiva arbetssättet, vilar på en 
förvissning om att det leder dit terapin ämnar leda, nämligen till patientens 
kontakt med sig själv och sina känslor. Den egna direktheten och nödvändiga 
aggressiviteten är möjligen lättare att använda sig av med en bestämd metod i 
ryggen. Benjamin (1995) framhåller att den terapeutiska relationen riskerar att bli 
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komplementär om terapeuten intar en alltför försiktig och bekräftande hållning, 
uppdelningen kring givande och mottagande av empati kan bli ensidig och patient 
och terapeut inte riktigt synliga för varandra. En alltför stor rädsla för att åsamka 
patienten känslomässig smärta kan bli kontraproduktiv, vilket några av 
terapeuterna i studien också påtalar. Smärtan behöver upplevas i relationen. 
 

8.2.7 Tidens betydelse   

 

Spörsmålet som Hoffman de Maré (2008) belyser kring bot kontra utforskande i 
psykoterapi, för tankarna till vad terapeutens eget begär och manualiserade 
arbetssätt gör med patientens frihet att utvecklas och komma underfund med sig 
själv. Frågan vad människor egentligen behöver ställer sig en av terapeuterna i 
studien och det förefaller viktigt att ta reda på det med varje enskild person och 
arbeta därefter. Olyckligt nog styrs detta även av samhällets krav på korta 
behandlingar av andra skäl än terapeutiska. Freud (1914/2008) skrev om 
långsamheten med vilken psykiska förändringar som går på djupet sker. Man kan 
undra om något väsentligt går förlorat i de fokuserade, kortare terapiformerna där 
inväntande och betydelsen av regression och ordlös samvaro är underordnat. Vad 
händer med subjektiviteten, komplexiteten och ovissheten i det terapeutiska 
mötet? Men det är kanske inte heller givet att tiden i sig är gynnsam i arbetet med 
neurotiskt strukturerade patienter. Känslan av att vi har framtiden för oss kan bli 
hindrande och resultera i alltför intellektuella, långdragna processer.           
 
8.2.8 Allians, affektfokus och självkännedom 

 

Forsking visar på alliansens betydelse för terapins utfall (Holmqvist & Philips 
2008). Alliansen innefattar samförstånd om mål och metod för behandlingen samt 
det känslomässiga bandet mellan patient och terapeut. I ISTDP läggs stor vikt vid 
överenskommelse kring vad man ska arbeta med och vid känslomässig kontakt 
och närvaro i relationen. Kombinationen med det skarpa fokuset på 
affektupplevelsen är sannolikt starkt bidragande till metodens upplevda 
verkningsfullhet. Bortträngda känslor av både hat, sorg och kärlek bör komma till 
uttryck språkligt, bildligt och fysiskt i den terapeutiska relationen och kan då 
”omfamnas” och integreras. Terapeuterna anser att den klassiska psykoanalytiska 
kuren kan komprimeras i ISTDP.    
  
Psykoterapeutisk utbildning och utveckling är, liksom Henry et al. (1993a, 1993 b) 
påpekar, en komplex process som i hög grad innefattar personliga och 
känslomässiga komponenter. Det går inte att bortse från betydelsen av 
terapeutens självinsikt, kreativitet och intuitiva, relationella förmågor, faktorer 
som svårligen låter sig läras ut. I synnerhet vid användandet av specifika metoder 
förefaller dessa aspekter väsentliga. Terapeuternas övervägande positiva 
upplevelser av ISTDP-utbildningen och arbete med metoden är sannolikt även 
relaterad till dessa mer svårdefinierade förmågor hos terapeuterna och till det 
faktum att de har gedigna utbildningar i grunden och de flesta av dem även lång 
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erfarenhet av yrket. Utbildningen i ISTDP har tydligtvis utvecklat färdigheter och 
självkännedom hos terapeuterna som möjliggör ett intensifierat arbetssätt som de 
upplever accelererar och främjar terapiprocessen och patientens kontakt med sina 
känslor. 
 

8.3       Förslag till fortsatt forskning 

Forskningen kring psykoterapeuters professionella utveckling och effekten av 
utbildning och tillägnande av psykoterapeutiska färdigheter är mycket begränsad. 
Det vore intressant att veta mer om hur användandet av manualiserade eller 
specifikt utformade metoder och tekniker påverkar intersubjektiviteten och själva 
relationen, det psykoterapeutiska mötet.  
 
Intressant är också ISTDPs uppmärksammande av kroppen och hur känslor och 
ångest tar sig uttryck där. Vikten av att hjälpa patientens att utveckla sin förmåga 
att lyssna till sina kroppsligt baserade affektiva processer framhålls. Man kan 
undra om inte kroppen har en alltför underordnad plats i psykoterapi. Liksom 
sexualiteten tycks kroppen ofta märkligt frånvarande i dagens 
psykodynamiska/analytiska diskurs. Det skulle vara spännande att veta om det är 
så och i så fall varför. 
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                Bilaga 1 

 
 
Mail till terapeuter 
 
 
 

 
 
 
 
Hej! 
  
Jag heter Louise Larsson och går sista terminen på S:t Lukas 
psykoterapeututbildning i Lund. 
  
I min utbildning ingår att skriva en uppsats och jag har valt att undersöka 
psykodynamiska terapeuters upplevelser av att lära sig arbeta med ISTDP-
metoden. Jag är bland annat intresserad av hur man upplevt omställningen till 
den nya arbetstekniken, hur det nya arbetssättet eventuellt påverkat synen på 
den egna psykoterapeutiska rollen och synen på vad som är verksamt i 
psykoterapi. 
   
Jag vill intervjua terapeuter som avslutade ISTDP-utbildningen nu i januari och 
undrar om du kan tänka dig att medverka i en intervju som beräknas ta ungefär 
en timma. Intervjuerna kommer ske under april och maj. Jag sätter stort värde 
på din medverkan. 
  
Om du är intresserad av att delta skulle jag bli tacksam om du vill meddela mig 
via mail. Vill du inte delta skulle jag uppskatta att få veta ditt skäl.  
  
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Louise Larsson 
telefon XXXX-XXXXXX 
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Bilaga 2 

 
 
 
Intervjuguide 
 
 
 
Bakgrundsfrågor kring utbildning och yrkesmässig erfarenhet 
 
Motiverande faktorer till att påbörja utbildningen 
 
Upplevelse av själva utbildningen, exempelvis: 
Hur terapeuterna upplevde olika aspekter av att lära sig/lära om till den 
specifika metoden, vad upplevdes som särskilt svårt/positivt  
Hur utbildningen påverkat självkänslan/yrkesidentiteten, hur egna 
känslomässiga processer och svårigheter togs omhand under utbildningen 
Hur terapeuterna ser på möjligheten att ha sin egen stil med metoden och att 
använda den delvis 
 
Skillnader mellan det nya och tidigare sätt att arbeta, eventuella krockar, 
svårigheter i övergången 
 
Vad anser terapeuterna verksamt i psykoterapi, hur har synen på det eventuellt 
påverkats/förändrats under utbildningen 
 
Eventuella upplevda förändringar i egna personligheten/ privata relationer. 
 
 


