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Sammanfattning 

 
Syfte: 
Vår vilja har varit att förstå och beskriva vad terapeuter som arbetar enligt den jagstrukturerande 

psykoterapimetoden gör för att uppnå en god arbetsallians med sina patienter.  Målsättningen har 

varit att klargöra de begrepp som används. Vi har velat granska vad terapeuter sagt och jämföra 

deras erfarenheter med det vi tagit del av i litteraturen. 

 

Metod: 
Vi har studerat litteratur inom området samt intervjuat terapeuter som arbetar med den 

jagstrukturerande psykoterapimetoden. I vår undersökning har vi använt en kvalitativ metod. 

 

Resultat: 
Terapeuterna i studien har alla ett starkt engagemang för sitt arbete. Goda erfarenheter av den 

jagstrukturerande psykoterapimetoden bidrar till att terapeuterna känner sig motiverade i sitt arbete. 

För att få till stånd en arbetsallians är ett genuint intresse för patienten avgörande. Handledning och 

stöd från organisationen tog man upp som viktiga faktorer i den inledande fasen av en terapi.  

 

Diskussion: 
Vi fann att intervjumetoden i denna studie var användbar.  Den gav information som var detaljerad 

men även fylld av reflektioner och spontana beskrivningar av respondenternas arbete. 

All litteratur som vi tagit del av framhåller arbetsallians som den viktigaste faktorn för att ett 

psykoterapeutiskt möte ska vara möjligt. Vi fann att arbetsallians beskriver ett känslomässigt band 

mellan terapeut och patient medan idolisering är vad patienten känner för terapeuten och terapin. Vi 

såg samtidigt att i praktisk mening, att de har samma innebörd. I litteraturen om den 

jagstrukturerande metoden talar man om vikten av att terapeuten i sitt inre måste ha en plats för sin 

patient. Vi har inte funnit någon benämning för det som händer hos terapeuten trots att man lyfter 

fram det så mycket.  
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Syfte 
 

 

- Att klargöra begreppen arbetsallians och idolisering 

 

- Att undersöka hur terapeuter som arbetar med den jagstrukturerande psykoterapimetoden gör för 

att uppnå arbetsallians med sina patienter 

 

Frågeställningar: 

 

Vad anser terapeuter om arbetsallians i den jagstukturerande psykoterapimetoden? 

 

Vilka kopplingar kan göras mellan vad terapeuterna säger om alliansen i den jagstruktuerande 

psykoterapimetoden och det vi tagit del av i litteraturen?  

 

 

Bakgrund 
 

Intresse för området 
 

 

Vi har båda arbetat länge inom vuxenpsykiatrisk verksamhet som kurator och sjukgymnast. Vi har 

mött och arbetat terapeutiskt med människor med svårare problematik som olika psykossjukdomar 

och personlighetsstörningar. När de kommer i kontakt med psykiatrin har de ofta ett stort lidande 

och förutom det, svårt att formulera vad de vill ha hjälp med. De kan även ha svårt att våga knyta an 

till och lita på behandlare. Rädsla för att må ännu sämre psykiskt samt rädsla för att inte bli förstådda 

tror vi bidrar till att somliga patienter upplevs som dåligt motiverade. Många av dessa patienter skulle 

behöva psykoterapeutiskt hjälp, men får det inte då flertalet behandlingsmetoder förutsätter att 

klienten har en hög motivation och själv vet vad han/hon önskar sig.  

Vi har på våra arbetsplatser och genom vidareutbildningar kommit i kontakt med den 

jagstrukturerande psykoterapimetoden. Vi har intresserat oss för begreppet idolisering som är 

centralt i den här metoden. Vi finner att idolisering tycks sammanfalla med vad som i 
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psykoterapilitteraturen benämns som arbetsallians. Under vår psykoterapeututbildning har det riktats 

stor uppmärksamhet på relationen mellan terapeut och patient. Under de senaste åren har det förts 

en debatt om vad det är i psykoterapi som har effekt. Betydelsen av den terapeutiska relationen har 

lyfts fram och det som fram till idag visat sig vara en av de mest betydande faktorerna för utfallet av 

en psykoterapi, är relationen mellan patient och psykoterapeut. 

Vi vill i vårt uppsatsarbete fördjupa oss inom detta område. Vi vill försöka fånga hur terapeuter i 

själva verket gör. 

 

”A Challenge for future research is to identify ways in which therapists can forge productive 

working alliances with clients who have experienced few, if any, previous healthy attachments. The 

long struggle of these clients and their therapists to build a relationship that, from different 

perspectives might be termed a positive “holding environment” (Winnicott, 1971), “a secure base” 

(Bowlby, 1988), or a productive working alliance (Bordin, 1979), may represent the single most 

important step toward achieving therapeutic change” (Mallinckro, et al 1995). 

 

 

Uppföljningsstudien 
 

 

Sedan 2004 pågår ett samarbetsprojekt mellan några psykiatriska kliniker i Västerbotten och 

Norrbotten. Syftet med studien är att studera utfallet av den jagstrukturerande psykoterapimetoden 

som bedrivs på de berörda enheterna. Påbörjade terapier fram till slutet av 2006 är med i projektet. 

Då många terapier fortfarande pågår är inte projektet avslutat nu, vårterminen 2007. Insamlingen av 

material pågår med andra ord fortfarande. 

 Frågeområden i studien är  

– Hur det går för patienten 

– Terapeuten och terapin 

 Projektet syftar till att uppnå en ökad förståelse för vad som hos klient, terapeut och 

vårdorganisation bidrar till ett gynnsamt utfall av terapin. 

Insamlingen av material sker via skattningsskalor, frågeformulär till patienter och terapeuter samt via 

intervjuer.  

 

Vi har studerat svaren i frågeformulären som terapeuterna hade fyllt i. Vi hade förhoppningar om att 

få fyllig information men läsningen innebar en besvikelse då svaren var förutsägbara. Dock väcktes 
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vårt intresse för vissa områden och detta gav uppslag för vidare undersökning. Vi valde att intervjua 

terapeuter som deltar i uppföljningsstudien.  

 

 

Litteraturstudie 
 

 

Arbetsallians, en tillbakablick 
 

 

Relationen mellan terapeut och patient är något redan Freud uppmärksammade. 1912 beskrev han 

vad han kallade ”objektlös positiv överföring” som var ett sätt att definiera relationens mera här och 

nu karaktär. Vidare menade han att den delen av överföringen inte skulle analyseras utan förse 

patienten med nödvändig motivation för att kunna samarbeta effektivt med analytikern (Safran och 

Muran, 2000). 

Ett år senare identifierade Freud i ett arbete tre aspekter av den terapeutiska relationen: a) 

överföring, som är hur patienten omedvetet identifierar terapeuten med betydelsefulla personer från 

sitt förflutna b) motöverföring, terapeutens omedvetna koppling mellan patienten och hans/hennes 

eget förflutna och olösta konflikter c) patientens vänliga och positiva anknytning till terapeuten 

(Hubble, Duncan och Miller, 1999).   

Sterba framhöll i ett arbete från 1934 betydelsen av att patienten identifierade sig positivt med 

terapeuten för att de tillsammans framgångsrikt ska kunna arbeta med den terapeutiska uppgiften 

(Safran och Muran, 2000). 

Bibring föreslog 1937 att den terapeutiska relationen representerade ett ”new-objekt relationship”. 

Detta synsätt har senare utvecklats av flera teoretiker bland annat Bowlby . Man betonar patientens 

förmåga att under terapins gång utveckla en anknytning till terapeuten som är annorlunda än den 

som patienten format under sin uppväxt (Horvath och Luborsky, 1993). 

Zetzel var den första som använde termen terapeutisk allians 1956. Hon argumenterade för att den 

terapeutiska alliansen är av högsta betydelse för att terapeutiska interventioner ska ha någon verkan 

(Safran och Muran, 2000). 

Greenson utarbetade 1965 en modell för vad den terapeutiska relationen innefattar a) överföring, b) 

arbetsallians, samt c) den verkliga relationen. Greenson var den första att använda termen 
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arbetsallians. Han beskriver arbetsalliansen som en förmåga hos terapeut/patient paret att arbeta 

målmedvetet mot det som de kommit överens om (Horvath och Luborsky, 1993). 

Andra författare har betonat överföringens påverkan på hela den terapeutiska relationen. Brenner 

menade 1979 att det är meningslöst att försöka göra en åtskillnad mellan överföring och allians då 

alla aspekter av relationen till terapeuten är en följd av tidigare erfarenheter (Safan och Muran, 2000). 

Oavsett om man kallar det överföring eller ej står det klart att tidigare relationer är en central aspekt 

av hur den terapeutiska relationen gestaltar sig.  

Det är inte enbart patientens förflutna som spelar roll utan även terapeutens. Det är två 

personligheter som möts och bådas egenskaper påverkar kvalitén på den relation som formas 

(Sigrell, 2003). 

Även nuvarande relationer utanför terapin har sin betydelse. Att patienten har ett socialt stöd under 

terapin har visat sig påverka alliansen positivt (Johansson, 2006). 

Både patient och terapeut påverkas av det känslomässiga klimatet som finns i den omgivning som de 

tillsammans befinner sig i. Förutsättningar för ett bra terapeutiskt arbete skapas om terapeuten i sin 

arbetssituation upplever trygghet, kontinuitet och utvecklingsmöjligheter (Sitter Randén, 2005 ). 

 

Definitionen av begreppet allians utvecklas hela tiden men något som det finns en samsyn kring är 

att det handlar om de aspekter av relationen som underlättar för terapeut och patient att arbeta 

tillsammans för att minska patientens smärta och lidande (Hubble, Duncan och Miller, 1999). 

”Begreppet behandlingssamarbete eller terapeutisk allians syftar på samarbetsaspekter av den 

terapeutiska relationen, den som består trots de starka och ofta negativa känslor som kan komma 

upp till ytan under behandlingen” (McWilliams, 2003, s.75). 

Bowlby har utarbetat en arbetsmodell där han har definierat terapeutisk allians som en trygg bas. Där 

möts tidigare föreställningar med utforskande och tolkande arbete inom den terapeutiska relationen. 

Bowlby betonar psykoterapeutens roll för att skapa förutsättningar för självläkning (Bowlby, 1994). 

Gelso och Carter föreslog 1994 att den terapeutiska relationen kan definieras som de känslor och 

attityder som parterna har gentemot varandra och det sätt som de uttrycks på. Vad är det då för 

känslor och attityder det handlar om? I undersökningar om vad patienter värdesätter hos sin terapeut 

så är att denne visar värme, omsorg och känslomässigt deltagande (Hubble, Duncan och Miller, 1999 

). 

Meeks och Bernet använder 2001 begreppet arbetsallians på ett snävare sätt när de … ”syftar på 

samarbetet mellan terapeutens iakttagande och tänkande kring sin patient och patientens förmåga att 

observera sig själv, sina tankar, känslor, fantasier och beteenden samt förmågan att dela sina 

observationer med terapeuten ” (Wrangsjö och Winberg Salomonsson, 2006 s. 217). Det här sättet 
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att tänka kring arbetsallians härrör från psykoterapier där man arbetar med tolkningar och 

motståndsanalys (Wransjö och Winberg Salomonsson, 2006). 

Horvarth och Bedi har 2002 gjort en definition av allians. Allians är dels de emotionella banden 

mellan klient och terapeut som innefattar ömsesidigt förtroende, gillande, respekt och omtanke. Dels 

är den kognitiva aspekterna av den terapeutiska relationen som handlar om hur man ska arbeta 

tillsammans och vilka mål man vill uppnå (Johansson, 2006). 

 

 

Alliansens betydelse för utfallet 
 

 

Effektstudier av psykoterapi har visat att ingen annan faktor har så stor betydelse för resultatet som 

kvalitén på patient -psykoterapeutrelationen (McWilliams, 1994). 
Att patienten blir involverad i behandlingen är viktigt för ett positivt utfall. Mindre roll spelar den 

teknik som används (Hubble, Duncan och Miller, 1999). 

Dock framhåller Frank i ett arbete från 1991 att teknik inte är oväsentligt för utfallet. Vad som dock 

framhålls är att hur framgångsrik en teknik blir beror på den känsla av allians som finns mellan 

patient och behandlare. Detta medför att det ideala är att en terapeut kan välja den terapi som varje 

enskild patient blir mest hjälpt av utifrån dennes personlighet och hur patienten ser på problemet 

(Wampold, 2001). 

Att allians etableras tidigt i en terapeutisk relation har i många studier visat sig förutsäga ett bra 

resultat. Ett bra samarbete tidigt i relationen förebygger även avbrott i behandlingskontakterna, 

något som är ett stort problem inom de psykiatriska verksamheterna (Johansson, 2006). Alliansen 

stärks genom att terapeuten visar intresse och engagemang (Sigrell, 2003).  

Fosha (2000) framhåller i sin bok att om patienten känner värme, omtanke, och förståelse från sin 

terapeut utgör det ett starkt bidrag till att terapin ska gå bra. 
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Allians när det finns svårare problematik och 

anknytningssvårigheter 
 

 

Zetzel betraktade redan på 1950-talet alliansen som något som var beroende av patientens kapacitet 

att forma stabila och tillitsfulla relationer vilka i sin tur har grundlagts i patientens erfarenheter under 

uppväxten (Johansson, 2006).  
Senare forskning har visat på tendenser till att patienter med borderline och andra 

personlighetsstörningar har större svårigheter att etablera en terapeutisk relation. Allvarligare 

symptom hos patienter hade ett samband med patientens förmåga att engagera sig i det terapeutiska 

arbetet och att tillsammans med terapeuten arbeta mot de uppställda målen (Horvath och 

Greenberg, 1994). 

Personer med lägre psykosocial funktion har också visat sig ha svårare att etablera en terapeutisk 

allians i psykiatrisk vårdmiljö (Johansson, 2006).  

Något som vi funnit hos flera teoretiker inom området är att man framhåller att när man arbetar 

med klienter med en svårare psykisk problematik måste man arbeta aktivt för att ett 

behandlingssamarbete ska uppstå. ”Men för de människor som måste lära in ett helt nytt sätt att 

tänka kring sig själva är problemet däremot i så hög grad en del av deras identitet att de lätt känner 

sig övergivna och angripna av terapeuten. Misstron blir då oundviklig och måste tålmodigt uthärdas 

av båda parter till dess terapeuten vunnit patientens förtroende. … Den terapeutiska metoden blir 

naturligtvis därför helt annorlunda när man måste bygga upp ett terapeutiskt samarbete än när man 

kan utgå ifrån att detta samarbete redan existerar ” (McWilliam, 2003 s. 75-76 ). 

Bowlby har beskrivit hur man utifrån anknytningsteorin kan förstå det som kan hända mellan 

terapeut och patient när det funnits brister i tidiga relationer. Patienter som har narcissistiska 

störningar kan ha en djup misstro mot andra vilket gör att de försöker hålla terapeuten på avstånd. 

Det kan finnas olika orsaker till patienternas misstro och försiktighet beroende på hur deras 

anknytningsmönster ser ut. Förutom farhågor för att bli avvisad, kan det också finnas rädsla för att 

bli använd av terapeuten som en som fyller terapeutens behov. Patienten kan ha erfarenhet av att 

vara ”förälder till sin egen förälder”. Terapeutens strävan att förstå vad han bidrar med till relationen 

blir av stor betydelse (Bowlby, 1994). 

”Många psykiatriska patienter uppvisar ett mönster med mycket tvära kast mellan å ena sidan längtan 

och närvaro och å andra sidan bortstötning och förgörande av de personer som är eller blir 

betydelsefulla. I en känslomässigt nära kontakt (t ex en psykoterapeutisk situation) med en 
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schizofren patient känns de tvära kasten och växlingarna ofta mycket påfrestande och ibland nästan 

sönderslitande” ( Belin, 1993 s.157). 

Patienter som har svårigheter i relationer drar troligen mer nytta av metoder som är mer stödjande 

och mindre utforskande till sin natur. Att terapeuten är självutlämnande kan för vissa patienter vara 

negativt när det gäller att utveckla den terapeutiska relationen. Att fokusera på överföringen är heller 

inget som är till fördel för alla i den grad man tidigare antagit. Vad som framhålls är att en flexibel 

repertoar behövs när det gäller att forma en terapeutisk relation som passar olika patienters behov. 

Detta krävs för att ett verkningsfullt terapeutiskt arbete (Hubble, Duncan och Miller, 1999). 

En svensk psykoterapeut, Ingrid Skinner som arbetat med patienter med svåra traumatiska 

uppväxtförhållanden och omfattande psykiska problem har i en artikel berört den känslomässiga 

aspekten av relationen till dessa patienter. Hon ställer frågan om empati är detsamma som villkorslös 

kärlek och kommer fram till att svaret är Nej. ”Dessa patienter är svåra att tycka om och ge dem 

villkorslös kärlek känns fjärran. De är argsinta, krävande, allmänt otrevliga och otacksamma inför 

mina försök att få en positiv kontakt till stånd. Nej, jag tycker inte om dem alls i början, …Det som 

trots allt gör att jag står ut med dem, är en förståelse för att deras liv är ett … avsevärt lidande som 

följd. Det är den empati som är möjlig för mig i ett inledningsskede ” (Insikten nr 3, 2006 s. 22). 

 

Några författare tar upp aspekter som har betydelse för att terapier med patienter som har svårare 

störningar ska lyckas. 

”Beskrivningar av psykospsykoterapi betonar massivt betydelsen av trygghet, kontinuitet i den 

terapeutiska relationen och terapeutens förmåga till djupt intresse för sin patient” ( Wrangsjö och 

Winberg Salomonsson 2006 s. 191). 

De flesta patienter som haft en psykos, har eller har haft någon form av vårdkontakt. Psykoterapier 

bedrivs oftast inom ramen för den offentliga psykiatrin. Det är en fördel att den omgivning som 

terapeuten befinner sig i delar terapeutens teoretiska inriktning. Om det inte är så är det nödvändigt 

att omgivande organisationen har förtroende och respekt för terapeutens arbetssätt (Sitter Randén, 

2005). 

Erfarenhet visar på att för att nå ett lyckat resultat i jagstrukturerande psykoterapi har det betydelse 

att flera personer i vårdkedjan runt en psykotiker känner till förhållningssättet som används i 

metoden (Lindén, 2006). 
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Teoribakgrund till den jagstrukturerande psykoterapimetoden 
 

 

Teorin som ligger till grund för den jagstrukturerande psykoterapimetoden är komplicerad att 

beskriva kort, så för att få en djupare förståelse hänvisas läsaren att vända sig exempelvis till Svein 

Haugsgjerds ”Jacques Lacan og psykoanalysen”, J Lacan ”Écrits”. I föreliggande uppsats kommer 

därför det endast kort beskrivas vad vi uppfattat som bärande delar av teorin. 

 

 Den franske psykoanalytikern Jacques Lacan (1901 – 1981) integrerade psykoanalytisk teori, med 

språkvetenskap, framför allt tog han starkt intryck av lingvistikern Ferdinand de Saussures 

strukturella lingvistik som ansåg den språkliga utvecklingen avgörande för människans utveckling. 

Tyngdpunkten i teorin läggs på den preoidipala perioden i barnets utveckling. 

Lacan vände tillbaka till de ursprungliga texterna av Freud och utifrån dem vidareutvecklade han 

teorin och förståelsen för jaget och psykosens struktur. Han beskriver utifrån detta varför 

neurospsykoterapi inte är en verksam behandlingsmetod vid icke-neurotiska tillstånd. Tolkning av 

överföringen, som i klassisk psykoanalytisk teori, är lämplig vid olika neurotiska tillstånd. Vid 

psykoser eller svårare personlighetsstörningar där ingen överföring uppstår som går att tolka anses 

tolkning inte som en användbar metod (Edenius, 1999). 

 

Haugesgjerd beskriver hur Lacan såg människan utifrån ett filosofiskt perspektiv. Som ett väsen som 

förhåller sig till sig själv inte direkt men förmedlat, och förmedlat till olika register: den mentala 

bildens register och talets och språkets register. Förhållandet till kroppen, sexualiteten och begäret 

bestäms av detta liksom förhållandet till tiden, separationen och döden. Vårt medvetande är inte ett 

redskap som jaget kan förstå sig själv utifrån, utan en effekt av att vi är bildskapande kroppar som 

ingår i ett språkligt sammanhang. Jaget är en illusion och vår sanna subjektivitet möter vi bara 

glimtvis och oväntat. I situationer när det uppstår ett avbrott i vårt självmedvetande och om vi 

lyssnar, kan vi höra en fråga från den Andre i oss: Vad är det jag önskar? (Haugsgjerd, 1989). 

 

Människan föds in i en språklig värld som är talad, men barnet själv har inget sådant språk när det 

föds. För att ”bli till” i psykisk bemärkelse måste det lilla barnet in i språket. Det lilla barnet lever till 

en början i en nära relation oftast med modern. En förutsättning för barnets harmoniska utveckling 

är moderns förmåga till samspel och empati. Föräldern ser och sköter sitt lilla barn och försöker 

tolka barnets skrik och gråt. I samband med det så talar man med barnet och berättar konkret om 

vad man gör och det som händer. Barnet får en första språkkänsla (Bertilsson och Berggren, 2000).  
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Att bli en språklig individ är dock ingen självklarhet för barnet. Då det benämner något så går 

samtidigt något förlorat. Det som barnet förlorar är sin omnipotens och symbiosens illusion, 

paradiset. Denna förlust övervinns dock av glädjen över att kunna göra sig förstådd, att komma till 

tals, att kunna formulera sig, att kunna sätta ord på saker och ting (Lindén, 2002). Samtidigt som vi 

underordnar oss språkets lag, den symboliska ordningen, vilket innebär att vi accepterar att vi finns 

till i ett system, gemenskap, av relationer så måste vi även för att bli en social varelse finna oss i att 

följa de underliggande lagar som gäller för vår existens som till exempel generationsskillnader, 

incesttabu och könsskillnader (Haugsgerd, 1989). 

Att bli en talande person handlar inte om att lära sig att tala utan är en process i personutvecklingen 

som handlar om att ”bli hemmastadd i sitt språk” (ILTP, 1999). Och som Lacan skrev i Ecrits  ”… 

språkets funktion är inte talet utan att frammana. Det är den andres svar jag söker i talet. Det är min 

fråga som konstituerar mig som subjekt ” (Lacan, 1966 s. 132). Ett samtal mellan två personer, en 

dialog, förutsätter en viss mognad och reflektionsförmåga hos båda parter. Det kan åskådliggöras 

genom att tänka sig ett samtal med en person med borderlinestörning. Då fungerar jag och du 

annorlunda. Visserligen talar patienten men han/hon frågar inte efter samtalspartnerns åsikter i 

egentlig mening. Efter ett sådant samtal upptäcker man sin otillräcklighet och man kan känna sig 

åsidosatt eller kanske kränkt. Det kan också vara svårt att veta vad som är citat och vad som är 

tyckande. För personer med personlighetsstörningar och psykoser kan detta innebära stora 

svårigheter i sociala sammanhang (Villemoes, 1989).  

 

Moderns förmåga att hänvisa till en annan instans, fadern i symbolisk form – Fadersnamnet, utanför 

mor - barndyaden är av avgörande betydelse för barnets utveckling. Att det finns något annat än 

barnet som också är viktigt och intressant för modern. En tredje position uppstår i barnets liv i och 

med moderns hänvisning. Om föräldern inte har den förmågan, att också intressera sig för något 

annat, utan fortsätter att rikta allt sitt begär mot det lilla barnet, så kommer barnet att tro att den 

paradisiska tillvaron kan fortsätta. Det kommer inte att känna lust eller intresse för det som finns 

utanför dyaden (Lindén, 2002).  

Mammans hänvisning till Fadersnamnet innebär att det finns en lag, en ordning, där barnet har en 

förutbestämd, underordnad, position i första hand i mamma-pappa-barntriangeln. Barnet blir så att 

säga satt på plats och kan inte längre, som i berättelsen om Pippi Långstrump, skapa sina egna regler 

för hur tillvaron ska organiseras. Det är det som kastrationskomplexet handlar om ( ILTP, 1999).  

Edenius beskriver i sin avhandling hur den icke-neurotiskt strukturerade personen som till 
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följd av att Fadersnamnet inte fått verka som en symbolisk referens, stannar kvar i den primära 

narcissistiska dyaden på vilket följer att: ”Ingen riktig skillnad har fått uppstå. Ett jag och ett du finns 

inte som polaritet” (Edenius, 1999 s. 52).  

 

 

Den jagstrukturerande psykoterapimetoden 
 

 

Utifrån Jacques Lacans psykoanalytiska teori om jagets utveckling, eller strukturering och om 

människans svårigheter att underordna sig kastrationskomplexet har Palle Villemoes skapat en 

modell för jag- eller personlighetsutveckling i de fall där utvecklingen inte haft sitt normala förlopp 

utan istället stannat upp av någon anledning (Edenius, 1999). 

 

Syftet är att utveckla personligheten och då framför allt förmågan att tänka och tala hos personer 

med tidiga störningar som psykos och personlighetsstörningar. Patienten introduceras i språkets 

grundstruktur så att tiden som sådan blir effektiv och begäret fungerar som en drivkraft för 

existensen. Man kan då föra sin egen talan, ha initiativförmåga och ta ansvar för sitt eget liv.  

I psykoterapin använder man en icke-polariserande samtalsstil vilket innebär bland annat att 

personliga pronomen som jag och du bör undvikas så gott det går, men även att man inte i onödan 

använder sig av direkta frågor då de kan upplevas provocerande, särskilt om patienten inte vet 

svaret. Istället undrar man, visar sitt intresse för patientens vardag och samtalar om det. Att också 

blottlägga sin okunnighet kan göra det lättare för klienten att berätta. Terapeuten försöker skapa en 

känsla av kamratskap och ”vi”, vilket öppnar vägar till dialog.  

 

Behandlingen är uppdelad i tre faser som var och en har sin särskilda betydelse och måste arbetas 

igenom för att psykoterapin skall få ett positivt utfall (Villemoes, 1989). 
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Narcissistisk fas och idolisering 
 

Denna fas kallas narcissistisk med vilket menas att det läggs vikt vid att patienten fylls med 

narcissism eller självkärlek (Lindén, 2002). 

I denna första fas av behandlingen är det terapeutens egen lust och intresse som ses som avgörande 

då det är motivationen hos terapeuten som ska överföras på patienten. Patienter som exempelvis 

psykotiker har själva ingen förväntan utan kan sitta tysta utan ansats till att ta till orda. De saknar lust 

och har inga förhoppningar inför framtiden. Det är terapeuten som utformar mötena och står för 

aktivitet så att de blir en vana. Denna vana fungerar sedan som en ”lag” för sessionerna. Terapeutens 

intresse för patientens vardag lyser upp patientens värld. Det som tidigare inte haft betydelse får 

värde och mening. Tillsammans skapar man en inre bild av patientens liv. Patienten upplever de 

gemensamma mötena givande och roliga. Detta medför att terapeuten idoliseras. Det kan enklast 

liknas vid den beundran en tonåring känner för sin idol. När idoliseringen är etablerad, känner 

terapeuten i sin tur trivsel, gemenskap och att man har en värld tillsammans. Detta är sedan 

drivkraften och förutsättningen för den fortsatta terapin då intresset ska vändas mot det som inte är 

i nuet utan det som finns i patientens historia (Villemoes, 1989).  

Edenius beskiver vad som gäller när den narcissistiska fasens mål är uppnådd. ”Båda parter i dyaden 

mår bra och paradiset måste lämnas för att sökas ute i världen, där det inte finns, men ändå lockar, 

annars får patienten inget begär och inga intressen utan finns bara i tidlöshet och utan att bli subjekt 

i sitt eget liv. Det faktum att man måste drivas ur paradiset är ett universellt existentiellt villkor som 

gör oss alla till olycksbröder och olyckssystrar samtidigt som det ger oss chansen att kunna forma 

våra egna liv inom de ramar samhällsstrukturen ger ” (Edenius, 1999 s. 69). 

 

En grupp psykoterapeuter har vid en konferens 1994 sammanställt ett antal idoliseringstecken. I den 

inledande fasen av den psykoterapeutiska processen tjänar dessa som vägledning för terapeuten. När 

ett flertal idoliseringstecken föreligger är den narcissistiska fasen genomarbetad (Lindén 2002). 

 

Tidiga idoliseringstecken 
Kommer självmant och i tid. Sitter och väntar i väntrummet. 
Ler vid åsynen av terapeuten. 
Tittar på terapeuten och söker kontakt. 
Hejningsgest när patienten går. 
Förbereder sig inför terapisession, kammar och klär sig. 
 
Varken tidiga eller sena idoliseringstecken 
 
Känslig för förändringar i rummet. 
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Håller med om allt. 
Använder terapifraser vid sessionernas slut. 
 
Sena idoliseringstecken 
 
Väljer liknande kläder, färger som terapeuten. 
Kritisk mot tidigare bästa vänner och ställen. 
Intresserad av det som terapeuten intresserar sig för. 
 
För sena idoliseringstecken 
 
Frågar till råds eller är fysiskt inställsam. 

 

Arbetsfas 
 

I arbetsfasen läggs patientens personliga historiepussel bit för bit. Patientens historia är till en början 

lösryckt ur sitt sammanhang då den icke-neurotiskt strukturerade personen saknar förmåga att 

uppfatta dåtid, nutid och framtid som separata, utan allt utspelas i nutid. Man kan i detta historiska 

pussel börja skönja mönster. När historien börjar bli sammanhängande får den effekt.  Patienten 

temporaliseras – får en tidsuppfattning, börjar ha en uppfattning om sig själv och andra och får 

insikter om hur det har varit tidigare. Klienten blir sin egen historias berättare. Det som också 

främjar terapin är att det är patienten som vet sin livshistoria vilket terapeuten inte kan veta. 

Identiteten byggs på det som ursprungligen är patientens; hans/hennes egen berättelse. I denna fas 

kan man se olika strukturtecken vilket är tecken på olika förändringar i personligheten. Exempel på 

det kan vara hur patienten arbetar med terapin mellan sessionerna, inlevelseförmåga och 

självreflekterande (Villemoes, 1989). 

 

Avslutningsfas 
 

Beslutet om avslutningen görs i arbetsfasen och när den finns en temporal dimension det vill säga att 

det finns ett då, ett nu och en framtid i patientens jag. Patienten kan berätta sin historia där det ena 

leder till det andra. Patienten är då väl förankrad i sin egen historia. Klienten är nu själv aktiv i sin 

terapi. I avslutningsfasen ska Fadersnamnet lösgöras från terapeuten och terapin och förankras i 

klientens symboliska ordning. Avslutningen delegeras till patienten. Det är den som bestämmer 

datum för terapiavslut och har sista ordet i frågan. 

Delegationen har den funktionen att terapeutens makt/auktoritet lämnas över till patienten annars 

har terapeuten lagt beslag på Fadersnamnet (Villemoes, 1989). 
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Metod och material 
 

 

Metodval 
 

 

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod. Den har varit naturlig att använda utifrån vår 

avsikt att förstå det vi valt att studera. ”Kvalitativa studier syftar till att undersöka av vilken karaktär 

en företeelse är ” (Wallén, 1996, s. 73).  
Valet att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer hör också samman med det redskap de 

intervjuade terapeuterna använder i sitt arbete, nämligen samtalet.  

Vi har använt oss av frågeformuleringar, en intervjuguide (bilaga 2) som haft en viss grad av 

strukturering och en låg grad av standardisering. Vår avsikt har inte varit att följa den helt utan till 

viss del anpassat intervjun till det samtal som utvecklats. På så sätt har den intervjuade själv tillåtits 

bestämma vad som tagits upp. Att vi varit förberedda inför intervjuerna har gjort att diskussionen 

inte fått lämna det område vi intresserat oss för. Den intervjuade har till viss del haft möjlighet att 

själv påverka vad som tas upp och på så sätt har vi velat fånga vad den tycker är viktigt. Hade vi valt 

en högre standardisering hade den aspekten inte kunna beaktas – att får man tala fritt tar man upp 

det som är viktigt. Vi har också genom vårt sätt att intervjua kunnat följa upp sådana svar som vi fått 

men funnit ofullständiga. Detta har bidragit till att fler nyanser fångats och att det blivit en 

fördjupning (Hartman, 1998). 

När vi har analyserat intervjuerna har vi försökt förstå utifrån det manifesta innehållet det vill säga 

det uttalade orden, inte utifrån det latenta innehållet, det vill säga det som händer inom en person. Vi 

har i bearbetningen av materialet tänkt på de risker som finns i att våra egna önskningar och 

föreställningar färgar vad vi uppfattar som väsentligt (Wedin, 1995). 
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Undersökningsgrupp 
 

 

Vi har valt att intervjua sex av de tio terapeuter som deltagit i uppföljningsstudien. De respondenter 

vi intervjuade var fyra kvinnor och två var män. Alla hade minst grundläggande 

psykoterapiutbildning samt även mångårig erfarenhet från psykiatrisk vård. De tre behandlare som 

inte var legitimerade psykoterapeuter hade regelbunden handledning. Alla var väl förtrogna med den 

jagstruktuerande psykoterapimetoden och hade bedrivit flera jagstrukturerande psykoterapier.  

 

 

Genomförande 
 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under februari och mars månad 2007. Våra respondenter blev först 

muntligt tillfrågade om de ville delta i vår studie. Alla tillfrågade tackade ja. De  informerades också 

om studiens syfte samt tillvägagångssätt. Efter att de accepterat att delta kom vi tillsammans överens 

om tidpunkt och plats för intervjuerna. En vecka innan intervjun, skickades en bekräftelse per brev 

(se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på vars och ens arbetsrum och tog i genomsnitt en timme att 

genomföra.  

Alla intervjuerna spelades in på band. Vi ställde våra frågor utifrån en sedan tidigare utarbetad 

intervjuguide (se bilaga 2). Intervjumaterialet transkriberades sedan och i samband med detta 

avidentifierades intervjuerna. Svaren sammanställdes och grupperades utifrån de frågeställningar vi 

ställt upp för uppsatsen. I samband med intervjuanalyserna visade sig svaren på vissa frågor höra 

samman med någon annan av våra frågeställningar. Dessa sammanställdes då under den frågan som 

vi ansett den tydligast stämt med. Den utskrivna texten har inte exakt återgivits gällande dialektala 

uttryck, harklingar och liknande ljud. Vi har också undvikit sådant som på olika sätt kunnat göra 

uppgiftslämnaren identifierbar. Respondenterna har därefter fått ta del av sitt eget transkriberade 

material för genomläsning och godkännande. Inga innehållsliga ändringar gjordes. Vi har i vår 

uppsats valt att använda oss av intervjumaterialet i form av citat för att levandegöra och på så sätt 

belysa de olika terapeuternas personliga erfarenheter av sina arbeten.  
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Etiska överväganden 
 

 

De etiska överväganden som vi gjort handlar om intervjupersonernas konfidentialitet. Vi har en 

överenskommelse med våra respondenter om att få använda intervjuerna i vår uppsats. I möjligaste 

mån har vi försökt att avidentifierat uppgifterna. Detta har inte varit enkelt då det rör sig om en 

begränsad grupp terapeuter. Vi har skrivit på ett sådant sätt att det inte ska gå att utläsa om det är en 

manlig eller kvinnlig terapeut som uttalat sig. 
 

 

Genusperspektiv 
 

 

Vi har valt att intervjua både män och kvinnor. Att analysera materialet utifrån ett genusperspektiv 

har inte varit avsikten. En annan anledning till varför vi avstått från att analysera materialet utifrån 

ett genusperspektiv är att respondenterna är få till antalet. Detta skulle ha kunna medfört att de ännu 

lättare skulle ha blivit igen kända. Vi bedömer att det faktum att vi är kvinnor inte haft inverkan på 

resultatet av intervjuerna.   

 

 

Begränsningar 
 

 

Vi har båda arbetat med psykoterapier enligt den jagstrukurerande psykoterpimetoden. Då vi har 

erfarenheter av det arbetssättet har vi inte kunnat förhålla oss neutrala. Vi har dock försökt hålla en 

kritisk distans till den litteratur vi tagit del av. 

Att vi har kännedom om metoden tänker vi även har påverkat intervjuerna. Tre aspekter på det är: 

för det första att vår förförståelse kan ha inneburit att vi inte följt upp svaren tillräckligt. För det 

andra har de vi intervjuat vetat om att vi har kännedom om metoden. Hade någon ”utifrån” istället 

gjort intervjuerna hade svaren troligtvis sett annorlunda ut. Vi tänker att respondenterna då skulle ha 

varit mera utförliga i sina svar eftersom ingen förkunskap hade funnits. Istället kan de intervjuade ha 
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utelämnat sådant som hade varit värdefullt i vår studie. Slutligen tänker vi att vår förkunskap kan ha 

inneburit att respondenterna mer förtroendefullt kunnat lämna ut uppgifter till oss.  

 

 

Resultat 
 

 

Motivation och egenskaper hos terapeuten 
 

 

Det finns hos terapeuterna en i grunden stark vilja och ambition att göra ett gott arbete. De 

framhåller att de trivs med att arbeta med människor. ”Det värmer mig mycket att få ta del av 

andras historier ” . 

Terapeuterna berättar om sina goda erfarenheter av att jobba med den jagstrukturerande 

psykoterapimetoden. Detta bidrar till att de känner sig motiverade i sitt fortsatta terapeutiska arbete. 

”Min första terapi blev en framgång, … det stärker en när man ser att det börjar gå bra för ens 

patient ” . 

Personliga egenskaper som några terapeuter beskriver att de har är: tålamod, nyfikenhet, ”envishet 

och uthållighet brukar jag ha”. Vilja att pröva något nytt och att inte vara lättskrämd beskrivs. Att 

inte känna behov att ta plats och framhäva sig själv på bekostnad av patienten ses som en annan 

positiv egenskap. ”Jag försöker ju att hamna i samma båt”. 

Tidigare erfarenheter i arbetet bidrar till att terapeuterna blir realitetsanpassade. ”Man kanske inte 

blir lika entusiastisk men å andra sidan mer realistisk”. ”Man kan inte förändra allt men man kan 

skaffa sig en förståelse ” .  

Några av de vi intervjuade har framhållit ett område som handlar om, om det är en fördel att känna 

till intresseområden patienten talar om, eller om det är ett hinder. En terapeut ser på det så här: ” 

Det kan vara ett dilemma att man vet för mycket. Samtidigt kan det vara väldigt bra också för 

man får till en dialog. Man pratar om samma sak. Man delar samma intresse”. En annan av de 

terapeuter vi intervjuade ser fördelarna med att inte veta så mycket. ” Jag har dålig kännedom om 

saker och ting. Det är tur. När man säger fel så rättar ofta patienten till det.”   

Flera av de intervjuade beskriver hur det kan vara vid inledningen av en ny terapi. Det är inte alltid 

lätt att känna sig motiverad i början av psykoterapin. ”En del i alla jagstrukturerande psykoterapier 
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är att övervinna sig själv, att jag tycker att det är så erbarmligt tråkigt i början”.  Man kan inte 

påbörja flera terapier tätt inpå varandra. Det handlar inte bara om att ha en plats i tidboken utan 

också om att ”Det är ett åtagande ”, ”Man ska ju ladda om mellan patienterna”. ”Man kan inte ta 

på sig den här kom–igen-andan om man inte har den. Då blir det plågsamt. Att vara så intensivt i 

flera människors liv samtidigt”.  

Handledning och kontakt med kollegor som arbetar likadant tar de flesta av de terapeuter vi 

intervjuat upp som viktigt för att man ska få inspiration och att känna sig erkänd. Eftersom det 

många gånger handlar om patienter med svår problematik och långvariga behandlingskontakter 

inom psykiatrin är det betydelsefullt att få ta del av varandras  

kompetens. ”I regel har de haft långa kontakter innan de kommer till mig”. 

Terapeuterna tar upp hur personliga erfarenheter kan ha haft betydelse för att han/hon valt att 

arbeta med psykoterapi. Det finns även tankar om att sådant man varit med om, gör att man 

anammat det här arbetssättet. Man kan ha varit med om ovanliga traumatiska händelser i sin 

ursprungsfamilj som har varit svåra att hantera.  

Den egna livs - och arbetssituationen kan ha betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. Det kan till 

exempel handla om ogynnsam arbetsmiljö. Det kan finnas sådant i livet som kan försvåra 

motivationen. ”Man måste ha lite egen livslust.”  

 

 

Arbetsallians och idolisering 
 

 

En del kallar sina patienter genom att skriva brev till dem. En terapeut beskriver hur denne skickar 

två brev inför terapistarten. Genom det första brevet visar terapeuten att denne har fått veta om 

patienten och på så sätt visar terapeuten att han/hon ”finns till”. När det sedan är dags att börja 

terapin skickar terapeuten ytterligare ett brev med besked om tider och plats. Tanken kring det är : 

”Jag tror att detta kanske gör att idoliseringen startar lite innan vi har träffats”. 

Terapeuterna beskriver vikten av att i inledningen av kontakten vara trevlig och tillmötesgående. ”Jag 

tycker att det är viktigt att vara inbjudande vid första mötet. Det är en kris för alla att komma”. 

Det är viktigt att vara väl förberedd inför mötet med sin patient och ha avsatt tid. ”Man har avsatt 

tid och kommer inte springande i sista sekunden”. ”Jag visar människor att jag väntar på dem”. 

Terapeuterna betonar att detta är något nytt, en ny början, även om patienten haft andra kontakter 

inom kliniken. ”Viktigt i den här laddningen att vi är nya”. Att andra behandlare inte konkurrerar 
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med terapeuten är viktigt för att få till stånd en idolisering. ”Fadersnamnet var fortfarande placerat 

hos hans tidigare terapeut som lämnade honom och han kunde inte …han bara längtade efter 

henne. Där gick det inte att få till stånd en arbetsallians”. Även hur anhöriga förhåller sig till 

patienten har betydelse. ”Den verklighet de lever i kan ju verkligen försvåra. Det kan finnas andra 

viktiga personer, som har en nära relation och kontakt och är viktiga. Därför är det svårt för mig 

som terapeut att bygga upp en relation.” 

I första mötet med patienten beskriver terapeuterna hur det ser ut på platsen där man träffas. ”Vi 

går igenom hur det ser ut här, sätter ord på det. Och att vi ska sitta på mitt rum”. 

Terapeuten klargör vad han/hon kan göra och sedan beskriver några ingående hur själva terapin går 

till. En terapeut säger det så här:  ”Vi ska lära känna varandra, hur det ser ut runt om, vi lägger 

pussel. Det här är ett bra sätt att prata om, så vi vet hur vi ska göra när vi går in i historiearbetet” 

Terapeuterna beskriver hur de aktivt visar sitt intresse för klientens liv. ”Att få uppleva att det jag 

(patienten) säger intresserar någon annan det kan stärka patienten. Jag har märkt att när jag ägnar 

stor uppmärksamhet kring patientens intresse så har det stor effekt till exempel att patienten börjar 

komma i tid efter det ”. ”Man får jobba med intresse kring deras närmaste omgivning vad de är 

intresserade av vad som är möjligt att prata om ”.  

Att en klient själv söker terapi kan underlätta formandet av arbetsalliansen. Arbetsallians kan vara 

svår att få till stånd när en patient inte säger så mycket. ”Vi har haft många tysta. Det har hänt att 

det inte gått att få till stånd någon allians ”. En annan terapeut berättar om andra svårigheter: ”När 

det handlar om djupare störningar då är det svårt att forcera. Det tar längre tid att få en 

arbetsallians”.  

Terapeuterna har i intervjuerna blivit tillfrågade om hur de lägger märke till att en allians har börjat 

skapas. ”Det man märker först är att de hälsar och ser glada ut. Att de passar tider överlag ”.”Man 

kan se på deras yttre att de förbereder sig på att komma ”. Det finns även sådant som är svårt att 

direkt sätta ord på. ”Man känner på något sätt i rummet att de hemskt gärna vill komma ”. ”De är 

inte så spända längre ”. ”De blir på något sätt bekvämare i rummet”. En terapeut beskriver vad det 

är som händer så här:  ”Tecken på att det händer något med patienten är att det händer något med 

mig. Stolen blir bekvämare för mig också... Det börjar kännas bekvämare att sitta ner i samtalet 

och man kan ju leka med tanken att det är bekvämare för patienten också”. En annan terapeut 

beskriver tecken på arbetsallians på följande vis: ”När jag börjar så där tycka om dem” 

Avbrott i kontakten kan bero på att patienten uteblir, lämnar återbud eller att terapeuten är borta. 

Terapeuterna berättar om hur de går tillväga för att återknyta kontakten med patienten. ” Jag undrar 
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hur har det varit nu de här två veckorna? Jag var borta… nu tänker vi framåt… nu har vi de här 

tiderna… Lyfter tillbaka ordningen på något sätt”. ”Om det är ett sent återbud ringer man och 

säger att du kom inte idag, men då syns vi nästa tid. Man lägger ingen skuld, men någon gång kan 

jag undra hur blev det här?” 

Terapeuten och organisationen 

 

 

Terapeuterna betonar att organisationen har stor inverkan på deras arbete när det gäller att få till 

stånd arbetsallians. I svaren från terapeuterna framgår att det finns två olika anledningar till det. Det 

första är att organisationen behöver samverka kring enskilda patienter. ”Det underlättar mycket att 

om man får till stödet runt patienten, särskilt de som har mer vårdbehov”. ”Det är viktigt att man 

drar åt samma håll. Om det är mycket runt om kan jag säga att det inte går att starta en terapi för 

att det här och det här pågår ju”. ”Finns det andra aktörer inblandade måste de ju samverka ”. 

”Ibland är det för många som lägger sig i och bryr sig”. Det andra är att för terapeuterna är det 

betydelsefullt att ha stöd från sin arbetsplats i det här arbetet. ”Viktigt att man känner stöd från 

arbetsplatsen i att hålla fasta tider. I dagsläget är det många som fått upp ögonen för att det här ger 

ju resultat det värdesätts mer. Det skulle underlätta om det skulle utbildas fler. Det är vikigt att 

även terapeuterna blir erkända. Det är viktigt att inte vara ensam om att jobba så här ”. ”Viktigt 

att man känner stöd från arbetsplatsen i att hålla fasta tider med dessa terapier”. 

 

 

Hur terapeuterna använder den jagstrukturerande 

psykoterapimetoden för att skapa arbetsallians  
 

 

Att ha en klar idé om vad man ska göra bidrar till trygghet och minskar spänningen i relationen. 

”Man har någonting att hålla sig till ”. Det är viktigt att känna sig bekväm med metoden. ”Jag kan 

alltid luta mig mot ramen”. ”Jag kan alltid luta mig mot att man gör så här i den här metoden ”. 

Metoden vägleder terapeuten i samtalet. Terapeuterna beskriver att de är både aktiva och tålmodiga. 

”Skulle inte jag vara aktiv och ta tag i saker och ting så skulle det inte hända någonting. Även om 

de är hjälpsökande skulle det inte hända så mycket”. Förhållningssättet beskriver en terapeut på 
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följande vis: ”Jag ger inte råd, undrar mer, vad kan man göra, om någon har ont någonstans. Jag 

lyssnar hur det är. Jag försöker också hitta ämnen som är pratbara. Finns det intressen? Årstider? 

Helger? Så att man kan fylla på, att pratet kommer igång. Ibland får man söka och söka. Tänker, 

var ska jag locka, för att få igång. Jag ska dra i lite trådar, osynligt, på något sätt ”. 
En av terapeuterna beskriver sitt arbete så här: ”Det är som att vara ute på vårisen. Man kan få 

jättefort napp och ibland får man byta hål stup i kvarten och det hjälper ingenting. Man fryser och 

är kall, nu vill jag hem och få kaffe. Men till slut får man napp”.  

I samtalen med patienterna talar de om det som är konkret i nuet, hur det ser ut runt omkring och 

om intressen. Man betonar vikten av att möta klienterna där den är. ”Man måste vara följsam när 

något hänt i nuet ” . ”Det är små stygn, inga långstygn”. 

Terapeuterna berättar om hur man i denna metod använder ett annat sätt att samtala. ” Jag tänker på 

att inte polarisera och betonar samarbete. Det klassiska kring man”. ”Säger inte emot vilket inte 

betyder att man håller med. Introducerar skillnader ganska försiktigt, att man kan tänka på olika 

sätt”. 

En terapeut påpekar: ”Jag går inte in i känslor … det vet ju alla att om man frågar: vad känner du, 

då står de som ett frågetecken. De är ju i kaos”. 

Man använder sig ibland av andra hjälpmedel än bara ord. ”Och sedan använder jag mig rätt mycket 

av papper och penna. Patienten får rita upp miljöer själv så att man verkligen kan få en bild av 

miljön. Trädgårdar och träd, egna rum ”.  

En av terapeuterna berättar om hur denne sitter i rummet i förhållande till sin patient. ”Hur man 

sitter, att sitta så att man sitter parallellt, inte ser varandra. Det blir mer avslappnat. Behöver inte 

möta mig i det som den berättar, som kan vara svåra saker. Jag är åhörare, inte domare. Jag hör 

vad den säger, kan fundera hur det är att vara i det den är i. Och så försöker jag ha det på lika sätt i 

rummet, och så ser jag till att ingen knackar på dörren, att inte ha patienter så nära inpå 

varandra”. 

En terapeut talar om begränsningar i metoden. ” Ibland tycker jag att den här metoden är 

kontaktlös. Nåt oerhört distanserande i metoden som jag värjer mig emot. Jag är inte riktigt 

bokstavstrogen. Jag tror att det är ett ständigt sökande så att man modifierar. Så att man prövar, 

blandar.” 
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Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
 

 

Den metod vi har använt i vår studie, intervjuer, har vi funnit användbar för att få svar på de frågor 

vi ställt. Vi har känt en tillfredsställelse i att få ta del av terapeuternas erfarenheter.  

Vi kunde istället ha använt oss av enkäter. Den uppföljningsstudie som vi utgått från har använt 

enkäter ställda till terapeuterna. Vi fann att svaren var både kortfattade och bristfälliga och därför 

fick det oss att välja att intervjua terapeuterna. Intervjuformen, låg grad av strukturering har vi sett 

gett gott utrymme för respondenterna att ge personliga reflektioner och spontana beskrivningar av 

sitt arbete. Vi kunde ha gett de intervjuade frågorna tillsända i förväg, men vi tror då att svaren skulle 

ha saknat dessa värdefulla kvaliteter. 

Ett område vi hade förväntat oss att få mer information kring var frågor om organisationens 

betydelse. Att vi inte fick veta mera kan bero på att det inte sågs av respondenterna som ett viktigt 

område. Vi tänker att det också kan finnas svårigheter i att tala öppet om det sammanhang man 

befinner sig i. 

En fråga är om vi fått mer information om vi intervjuat fler terapeuter. Vid intervjuerna har vi delvis 

fått ny information från var och en. Därför tror vi att om vi intervjuat fler personer hade vi troligtvis 

fått ännu mer material. Vi har dock varit begränsade av att detta är en studentuppsats med en viss tid 

att disponera för arbetet.  

En styrka i vårt material är att vi inte haft något bortfall.  

I intervjusituationen har det varit omöjligt att förhålla sig neutral. Det vill säga vi har båda positiva 

erfarenheter av att ha arbetat enligt den jagstrukturerande psykoterapimetoden vilket de intervjuade 

visste om. Troligtvis har detta påverkat de svar som den intervjuade gett. Även intervjufrågorna var 

påverkade av vår förkunskap i ämnet. Carolusson påpekar i en artikel att inom alla skolbildningar 

finns en tendens till att idealisera den egna metoden (Psykologtidningen 15/04). 
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Resultatdiskussion 

 

 

I all den litteratur vi tagit del av beskriver man arbetsallians som den viktigaste faktorn för att ett 

psykoterapeutiskt möte överhuvudtaget ska komma till stånd. Vi har i vårt arbete kommit kontakt 

med flera begrepp som beskriver samarbete och de känslomässiga band som uppstår mellan patient 

och terapeut. De termer som används av olika författare i den litteratur som vi tagit del av och som 

finns på svenska är: behandlingssamarbete, arbetsallians, terapeutisk allians samt enbart allians. I den 

engelska litteraturen som vi har läst använder man: working alliance, therapeutic alliance, helping 

alliance samt alliance. Vi har inte funnit någon skillnad av betydelse mellan de olika termerna. I den 

litteratur som finns om den jagstrukturerande psykoterapimetoden använder man ett annat begrepp, 

idolisering. 

Vi har funnit att i det praktisk mening har samma innebörd. Begreppen handlar om känslomässiga 

band och vi-känsla. Vi tycker dock att det finns en skillnad i vad begreppen betyder teoretiskt. 

Arbetsallians beskriver något ömsesidigt som händer hos både terapeuten och klienten. Däremot 

uppfattar vi att idolisering är de känslor som klienten har för sin terapeut och terapin. I litteraturen 

om den jagstrukturerande metoden talar man om vikten av att terapeuten har en motivation och en 

inre plats för sin patient. Vi har inte funnit någon benämning för det som händer hos terapeuten 

trots att man lyfter fram det så mycket. Det som betonas är att terapeuten måste ha ett utrymme i 

sitt inre för sin patient och för det arbete de ska göra tillsammans. Stor vikt läggs vid terapeutens 

motivation som blir en drivkraft i det terapeutiska arbetet. 

 

Vi tänker oss en modell på följande sätt:    

Arbetsallians = idolisering + motivation hos terapeuten och den plats patienten har i terapeutens 

inre 

 

Vi har funnit i den litteratur vi tagit del av att det har betydelse att man förutom sitt engagemang 

även är villig att hålla sig till en viss metod. ”En terapeut bör noggrant tänka igenom sin teoretiska 

utgångspunkt, sin syn på vad psykoterapi är och hur man själv tänker beskriva den ” (Tudor-

Sandahl, 1990 s. 90). De vi intervjuat har förmedlat att de fick framgång i och med att de började 

använda denna metod och att det i sig varit en stark drivkraft i det fortsatta arbetet.  

I vår läsning har vi sökt sådant som handlar om hur man skapar allians med klienter med djupare 

störningar. Den litteratur vi tagit del av pekar många gånger på att man måste vara tålmodig och 

invänta att patienten får förtroende samtidigt som man aktivt arbetar för att detta ska inträffa. Något 
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som vi saknat är tydliga metoder om hur detta ska gå till. I litteraturen om den jagstrukturerande 

metoden är man däremot mer konkret. Detta ser vi som en styrka. De som vi intervjuat har 

levandegjort hur detta går till. De beskriver vad de gör konkret men även hur de använder sina 

känslor för att kunna förstå när det har blivit en kontakt mellan dem och patienterna. 

 

Två viktiga tekniker omnämns i den jagstrukturerande metoden för att skapa allians. Man använder 

en icke polariserande samtalsstil det vill säga att prata på ett sådant sätt att det inte upplevs 

ifrågasättande eller svårt. Utöver detta så är terapeuten aktivt och genuint intresserad för patientens 

livssituation och visar det.   

Intresse är en av nio grundaffekter och räknas till de positiva affekterna. Enligt Tomkins så har 

affekterna en i grunden förändrande kraft. En positiv affekt som intresse väcker vilja att fortsätta. 

Intresse är grundläggande för att man ska få lust att utforska omvärlden (Havnesköld och Risholm 

Motander, 2002). 

Vi tänker att detta intresse som terapeuten visar för sin patient är av avgörande betydelse för 

kontakten dem emellan. Att terapeuten är intresserad av klientens liv bidrar till att han/hon 

uppfattar sin tillvaro som mer meningsfull. Tanken bakom den jagstrukturerande 

psykoterapimetoden är att terapeutens intresse ska flyttas över till patienten så att den själv ska vilja 

utforska sitt eget liv, dels i nuet samt sin historia. I våra intervjuer framhåller terapeuterna effekten 

av deras intresse för patienten. De märker tydligt av att klienten knutit an. Vi tänker att detta även är 

en känslomässig erfarenhet som terapeuten gör. 

 

Det står klart att både patient och terapeut påverkas av det sammanhang som de befinner sig i, var 

och en för sig och tillsammans. Ett bra socialt stöd för patientens del har en positiv inverkan på 

terapin, vilket lyfts fram i litteraturen. I våra intervjuer har det framhållits att det är viktigt att andra 

runt omkring klienten inte konkurrerar med terapeuten, särskilt i den tidiga fasen av terapin då 

alliansen ska etableras. Det här är ett komplicerat område. Patienten har relationer utanför terapin, 

till exempel kontaktpersoner som är viktiga och som kan träffa honom/henne oftare än terapeuten. 

Kontaktpersonen kan till och med vara den som fungerar som ett skydd för patienten om han/hon 

sviktar. Det är en krävande och svår balansgång för behandlingspersonal och anhöriga att både bry 

sig och stötta patienten samtidigt som de ska hålla sig på ett ”visst avstånd”. 

Vi anser utifrån det vi funnit i vår studie, att det här är viktiga områden att arbeta vidare med den 

inom den psykiatriska vården. Anhöriga befinner sig ofta i en svår situation där de ibland förväntas 

delta aktivt i vården och i andra situationer hålls de utanför. Vi tycker att det är av stor vikt att 

utveckla stöd till anhöriga. 

27 



Hur kontaktpersoner och övriga personal ska förhålla sig till patienten och dennes terapeut under en 

terapi är också ett område att arbeta vidare med. 

Hur vårdmiljön är och hur vården organiseras har vi i litteraturen funnit påverkar all personal och 

patienter inom vården. Det är viktigt att kunna förmedla hopp och framtidstro, men hur ska det vara 

möjligt om den enhet man arbetar på exempelvis är hotad av nerskärningar eller nedläggning. 

 

De terapeuter vi intervjuat i vår studie har förmedlat hur de gör för att uppnå arbetsallians. 

Respondenterna beskriver konkreta tillvägagångssätt där de visar ett aktivt och genuint intresse, de 

samtalar om det konkreta samt förhåller sig på ett sådant sätt att de inte betonar skillnader.  

Den metod man använder, den jagstrukturerande psykoterapimetoden, anser vi väl befrämjar 

etablerandet av arbetsallians när man arbetar med klienter med svårare störningar vilka ofta har svårt 

att etablera nära relationer.  

 

Slutligen vill vi påminna om den debatt som pågår om olika psykoterapeutiska inriktningar. 

Den kretsar kring teknik, men intressant är att all den forskning som bedrivits inom området visar så 

klart på alliansens betydelse för att psykoterapi ska ge resultat. I boken ”The heart and soul of 

change” framhålls att det finns ett behov av att återvända till förståelsen av det meningsfulla i det 

mellanmänskliga mötet, hur oerhört viktig relationen mellan patienten och terapeuten är. Ett gott 

omhändertagande av den terapeutiska relationen ger i sig en möjlighet till läkning (Hubble, Duncan 

och Miller, 1999). 
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Tillkännagivanden 
 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till er, terapeuter som vi fått intervjua. 

Utan er medverkan hade den här uppsatsen inte blivit till! 

 

Tack våra familjer, män och barn, som är tålmodiga och uppmuntrat oss att studera vidare. 

Tack till våra terapeuter, handledare och lärare som hjälpt oss att vidga våra vyer och bidragit till att 

vi vill söka ny kunskap och aldrig sluta förundras. 

 

Vi vill också tacka alla som stöttat och uppmuntrat oss på våra arbetsplatser under vår utbildning. 
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Bilagor 
 

 

Brev till respondenterna, bilaga 1 
 

 

 

 

Hej 

 

 

Vi heter Karin Hübert och Lena Pierre och studerar sista terminen på psykoterapeutprogrammet i 

Umeå. Denna termin innehåller ett uppsatsarbete där vi har tänkt få en bild av hur terapeuten går till 

väga för att få till stånd en arbetsallians i den jag-strukturerande psykoterapimetoden. Vi har valt att 

intressera oss för den inledande fasen av psykoterapin.  

 

Vi träffas på ditt arbetsrum  ……dagen den ……...........  klockan…………… 

 

Om du har några frågor kan du ringa följande telefonnummer:  …………….. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

33 



Intervjuguide, bilaga 2 
 

 

Hur ”lockar” du din patient att komma till och stanna kvar i terapins inledande fas? 

 

Hur märker du att det i relationen till patienten uppnåtts en arbetsallians/idolisering? 

 

Vad gör du för att få en avspänd stämning i rummet? 

Beskriv gärna med exempel från din vardag. Konkreta beskrivningar! 

 

Vad gör du i den här typen av terapi som skiljer sig från andra kontakter du har med patienter? 

 

Hur viktig är din motivation? 

  

Är det något hos dig eller är det något du har erfarenhet av som underlättar för dig i ditt arbete? 

 

Vilka egenskaper har du som gör att du trivs med det här arbetssättet? 

 

Vad i organisationen underlättar ditt arbete med dessa patienter? 

 

Vad försvårar för dig att få igång ett gott samarbete med in patient? 

 

Om du inte får tillstånd ett samarbete, hur gör du då? 

 

T ex om patienten pratar hela tiden, inte säger något, sysslar med annat? 

 

Vilken hjälp har du av den JSPT metoden? 

 

 

 

 

34 


