Spaf
18 november 2016

Empirisk psykoanalytisk
process- och utfallsforskning
är kliniskt relevant
Andrzej Werbart
andrzej@werbart.se
andrzej.werbart@psychology.su.se

Några teman i min forskning
Tillsammans med kollegor, studenter och doktorander

 Hur mitt kliniska arbete har väckt forskningsfrågor och hur

mina empiriska undersökningar har berikat mitt kliniska
arbete.

1. Vad upplever patienter och terapeuter som

kurativt och hindrande i psykoterapi?
2. Studier av så kallade ”strukturella
förändringar” i psykoanalys.
3. Ett nystartat multicenter projekt.
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Vad är verksamt i psykoanalys?
Troligen den första beskrivningen från
patientperspektiv – Breuer’s patient Anna O:
Breuer & Freud (1893). Om den psykiska mekanismen bakom hysteriska fenomen,
SSKR 3, s. 76f

 ”Talking cure”, “att prata av sig”

 ”Chimney-sweeping”, “skorstensfejning”
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Psykoanalytiska teorier:
olika vägar till förändring
 Att göra det omedvetna

medvetet (Freud 1917)
 Där DET var skall JAG vara
(Freud 1933)

 Övergång till att vara en aktiv

agent i sitt liv

(Schafer 1976, 1983)

 Att skapa en koherent historia

sig själv
 Mutativa tolkningar (Strachey1934) om
(Appelbaum 1978; Schafer 1992)
 Regression
 Att skapa en ny mening
(Ferenczi 1919, 1931; Winnicott 1954)
 Ny början (Balint 1932, 1968)
 Ny objektrelation
(Bibring 1937; Loewald 1960)

 Korrektiv emotionell

erfarenhet (Alexander 1946)
 Introjektion av analytikerns
härbärgerande funktion

(Gedo 1979)

 Internalisering av

självobjektet (Kohut 1984)
 ”Moments of meeting”
(Stern 1998, 2004)

Osv.

(Rosenfeld 1972)
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Två huvudvägar:
 Insikt
 Den psykoanalytiska relationen

Likväl…
 Vi saknar fortfarande en sammanhängande och
uttömmande teoretisk modell för verksamma

mekanismer
 och en karta över hur kurativa och hindrande faktorer
samspelar med varandra.
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Varför studera patienternas
uppfattningar?
 Patienternas erfarenheter rymmer en ofta

outtalad kunskap om vad som är verksamt och
vad som är hindrande.
 Forskning kan göra denna ”tysta kunskap”

explicit och tillgänglig för kliniker.
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Varför studera terapeuternas
uppfattningar?
 Förvånansvärd få studier har undersökt

erfarna terapeuters erfarenheter av vad som
är verksamt i terapin.
 Vi vet lite om hur officiella psykoanalytiska
teorier översätts till klinisk praktik.
 Är patientens och terapeutens perspektiv
kompatibla?
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1. Vad upplever patienter och terapeuter
som kurativt och hindrande i psykoterapi?
 Naturalistisk undersökning av

psykoanalytisk psykoterapi med unga vuxna
1998-2009 vid f.d. Psykoterapiinstitut
 134 patienter: 92 i individualterapi
(och 42 i gruppterapi)

 35 erfarna terapeuter
 Intervjuer, frågeformulär, expertskattningar

vid upprepade tillfällen
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Vad upplever patienter och terapeuter
som kurativt och hindrande i psykoterapi?
 De flesta patienterna (men inte alla)

förbättrades signifikant.
 Signifikant förbättring på gruppnivån på alla
utfallsmått vid 1,5-års uppföljning.
 Utvecklingsnivån av representationer av moder och
fader var de enda utfallsmått som fortsatte visa

förbättring mellan avslutning och 1,5 års uppföljning.
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Vad upplever patienter och terapeuter
som kurativt och hindrande i psykoterapi?
 En serie av kvalitativa studier

baserade på Grundad Teori.
 Induktiv metodologi (att låta materialet tala
”utan minne och begär”)
med syfte att generera teoretiska modeller
(dvs. inte begränsat till beskrivning och förståelseskapande).
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Patientbaserad modell
Lilliengren, P., & Werbart, A. (2005). A model of therapeutic action grounded in the
patients’ view of curative and hindering factors in psychoanalytic psychotherapy.
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42, 324–339.

9 kategorier
3 kurativa
faktorer

2 hindrande
faktorer
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2 positiva
effekter

2 negativa
effekter
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Kurativa faktorer
Att prata med
någon om sig
själv

Nya relationella
erfarenheter

Att prata är
svårt

Gemensamt
utforskande
Ökad självkännedom och ett
nytt sätt att tänka

Insikt räcker
inte alltid

Att ha en
speciell plats
och relation

Upplevelse av
felmatchning

Något
saknades i
terapin

Gemensamt utforskande
 Att analysera bakomliggande faktorer och

hitta kopplingar till historien.
 Att ifrågasätta självkritik och negativa
tolkningar av sig själv och omvärlden.
 Att fokusera på sig själv och komma fram till
vad man själv vill.
 Att definiera problem och sätta upp mål.

2016-11-19

/ © Andrzej Werbart

14

Gemensamt utforskande
”Det hjälper mig otroligt att sitta med terapeuten
och att hon kan sammanfatta det jag sagt och
säga liksom på ett objektivt sätt, ”jamen, skulle
det kunna vara så här?” I början störde det mig
lite, för när jag sa något så upprepade hon det.
Men sedan insåg jag hur bra det är, för hon
började på ett enkelt plan och sedan så gick hon
längre så att det blir svårare och svårare och då
ser man ett mönster, ”men Gud, så här gör jag
ju”, och varför jag gör det.”
2016-11-19
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Positiva effekter
Att prata med
någon om sig
själv

Nya relationella
erfarenheter

Att prata är
svårt

Gemensamt
utforskande
Ökad självkännedom och ett
nytt sätt att tänka

Insikt räcker
inte alltid

Nya sätt att vara på och
relatera utanför terapin

Att ha en
speciell plats
och relation

Upplevelse av
felmatchning

Något
saknades i
terapin

Hindrande
faktorer
Att prata med
någon om sig
själv

Nya relationella
erfarenheter

Att prata är
svårt

Gemensamt
utforskande
Ökad självkännedom och ett
nytt sätt att tänka

Insikt räcker
inte alltid

Att ha en
speciell plats
och relation

Upplevelse av
felmatchning

Något
saknades i
terapin

Att prata är svårt
”Det har varit väldigt bra att prata med
terapeuten. Det har inte varit lätt. Det tog mig
ganska lång tid innan jag kunde börja prata
ordentligt.”
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Något saknades i terapin
 Ett mer “aktivt” terapeutiskt förhållningssätt.
 Mer vägledning, feedback och råd.
 Mer strukturerade interventioner inriktade på

“hantering” av livet mellan sessionerna.
 Önskan om en “expert” eller en “god förälder”.
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Negativa effekter
Att prata med
någon om sig
själv

Nya relationella
erfarenheter

Att prata är
svårt

Gemensamt
utforskande
Ökad självkännedom och ett
nytt sätt att tänka

Insikt räcker
inte alltid

Att ha en
speciell plats
och relation

Upplevelse av
felmatchning

Något
saknades i
terapin

Insikt räcker inte alltid
”Det är klart att genom att träffas och prata om det,
älta det, eller se i vardagen vad som händer, har man ju
blivit lite mer medveten och ser att det är samma som
kommer igen. Så det är ju bra. Men jag kan ju inte
känna att jag fått riktig hjälp hur jag ska ta tag i det. Jag
mår ju inte direkt bättre tyvärr.”

2016-11-19

/ © Andrzej Werbart

21

Upplevelse av felmatchning
”Jag kände att det kanske inte var rätt. Antingen
kanske det var att jag och min terapeut inte
passade så bra ihop eller om det var den här
formen.”
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Patientbaserad modell
 Vi känner väl igen kurativa faktorer och positiva
effekter.
 Men hur är det med hindrande och negativa aspekter?
 Det tar tid att lära sig att prata i terapin.
 Missnöje med ”passiv” terapeut.
 Självkännedom räcker inte.
 Patienterna hade en mängd tankar om “matchning”
och hur terapin skulle kunna bli bättre.
 Upplevelsen av att sakna något i terapin och av
”felmatchning” har inte utforskats tillsammans med
terapeuten.
2016-11-19
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Terapeutbaserad modell
Lilliengren, P., & Werbart, A. (2010). Therapists’ view of therapeutic action in
psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychotherapy: Theory, Research,
Practice, Training, 47, 570–585.

3 kurativa faktorer

3 positiva effekter
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1 hindrande faktor

7 sammanlänkande
begrepp

1 negativ
effekt
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Patientens rädslor
för en nära
relation hindrade
terapin

Länk: Patienten
höll terapeuten på
avstånd

Kurativa faktorer
Länk: Praktiska
hinder

Länk: Unga vuxnas
inneboende drivkraft
mot utveckling

Länk: Svårigheter att
bibehålla intresset och
uppskatta patienten
Terapeutens
hållning och
relaterande

Att ha tid,
kontinuitet och
ett eget unikt
utrymme

Patientens
resurser och
engagemang i
terapiprocessen

Kärnkategori:
Att utveckla en nära, trygg
och förtroendefull
terapeutisk relation

Länk: Terapin blev
för kort eller för
lågintensiv

Patienten gör
positiva
erfarenheter utanför
terapirummet
Länk: Utbyte av
erfarenheter

Terapeuten utmanar
och utvecklar
patientens tänkande
om sig själv

Länk: Att ”tänka
tillsammans”

Patientens
grundproblem
kvarstår

2016-11-19

Ökad förmåga att
tänka och hantera
Att hitta sig själv som
problem
ett subjekt
Den terapeutiska
processen fortsätter
efter avslutningen
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Den centrala kurativa faktorn
 En ny erfarenhet av en nära, trygg och förtroendefull
relation, där patientens negativa förväntningar blev

motsagda i relationen till terapeuten.
”Det här att våga knyta an, att börja våga lita till någon. Att hon
börjar våga känna att hon kan komma hit och öppna upp för
sådant som känns skrämmande och hotfullt för henne. Att det
inte påverkar mig eller vår relation utan att hon kan komma
tillbaka och vår relation går inte sönder. Det handlar om att våga
vara beroende, våga tillåta närhet. Det har hon inte några särskilt
positiva erfarenheter av. Hon räknar med mig, som hon säger,
den första vuxna människa som hon har vågat tala med på det
här sättet.”
2016-11-19

/ © Andrzej Werbart

26

Andra kurativa faktorer
 Patienten gör positiva erfarenheter utanför

terapirummet och får stöd i sitt sociala nätverk.
 Terapeuten utmanar och utvecklar patientens

tänkande om sig själv, ofta med ett ”kognitivt”
fokus; relativt lite av överföringsarbete.
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Patientens rädslor
för en nära
relation hindrade
terapin

Länk: Patienten
höll terapeuten på
avstånd

Positiva effekter
Länk: Praktiska
hinder

Länk: Unga vuxnas
inneboende drivkraft
mot utveckling

Länk: Svårigheter att
bibehålla intresset och
uppskatta patienten
Terapeutens
hållning och
relaterande

Att ha tid,
kontinuitet och
ett eget unikt
utrymme

Patientens
resurser och
engagemang i
terapiprocessen

Kärnkategori:
Att utveckla en nära, trygg
och förtroendefull
terapeutisk relation

Länk: Terapin blev
för kort eller för
lågintensiv

Patienten gör
positiva
erfarenheter utanför
terapirummet
Länk: Utbyte av
erfarenheter

Terapeuten utmanar
och utvecklar
patientens tänkande
om sig själv

Länk: Att ”tänka
tillsammans”

Patientens
grundproblem
kvarstår
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Ökad förmåga att
tänka och hantera
Att hitta sig själv som
problem
ett subjekt
Den terapeutiska
processen fortsätter
efter avslutningen
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Patientens rädslor
för en nära
relation hindrade
terapin

Hindrande faktorer

Länk: Patienten
höll terapeuten på
avstånd

Länk: Praktiska
hinder
Länk: Unga vuxnas
inneboende drivkraft
mot utveckling

Länk: Svårigheter att
bibehålla intresset och
uppskatta patienten
Terapeutens
hållning och
relaterande

Att ha tid,
kontinuitet och
ett eget unikt
utrymme

Patientens
resurser och
engagemang i
terapiprocessen

Kärnkategori:
Att utveckla en nära, trygg
och förtroendefull
terapeutisk relation

Länk: Terapin blev
för kort eller för
lågintensiv

Patienten gör
positiva
erfarenheter utanför
terapirummet
Länk: Utbyte av
erfarenheter

Terapeuten utmanar
och utvecklar
patientens tänkande
om sig själv

Länk: Att ”tänka
tillsammans”

Patientens
grundproblem
kvarstår
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Ökad förmåga att
tänka och hantera
Att hitta sig själv som
problem
ett subjekt
Den terapeutiska
processen fortsätter
efter avslutningen
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Patientens rädslor
för en nära
relation hindrade
terapin

Länk: Patienten
höll terapeuten på
avstånd

Negativa effekter
Länk: Praktiska
hinder

Länk: Unga vuxnas
inneboende drivkraft
mot utveckling

Länk: Svårigheter att
bibehålla intresset och
uppskatta patienten
Terapeutens
hållning och
relaterande

Att ha tid,
kontinuitet och
ett eget unikt
utrymme

Patientens
resurser och
engagemang i
terapiprocessen

Kärnkategori:
Att utveckla en nära, trygg
och förtroendefull
terapeutisk relation

Länk: Terapin blev
för kort eller för
lågintensiv

Patienten gör
positiva
erfarenheter utanför
terapirummet
Länk: Utbyte av
erfarenheter

Terapeuten utmanar
och utvecklar
patientens tänkande
om sig själv

Länk: Att ”tänka
tillsammans”

Patientens
grundproblem
kvarstår
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Ökad förmåga att
tänka och hantera
Att hitta sig själv som
problem
ett subjekt
Den terapeutiska
processen fortsätter
efter avslutningen
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Patientens grundproblem kvarstår
 Ingen terapeut nämner försämringar som följd

av terapin.
 Grundproblemen kvarstår mer eller mindre
oförändrade i en del fall,
men ”något har förändrats” och patienten
”har blivit mer medveten om sig själv”.
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Liknande syn på kurativa faktorer
 Patienterna: Att i en speciell sorts situation och
relation prata om sig själv och utforska gemensamt

med terapeuten leder till nya positiva erfarenheter, ett
nytt sätt att tänka och ökad självkännedom.
 Terapeuterna: Att patienten går in i en nära och
tillitsfull relation, gör nya positiva erfarenheter utanför
rummet, och att terapeuten utmanar patientens
tänkande om sig själv leder till förtydligad subjektivitet
och ökad förmåga att tänka och bearbeta sina
problem.
2016-11-19
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Upplevda hinder ”förläggs” hos den andre
 Patienterna: Något saknas i terapin vilket leder till att
man tvivlar på terapirelationen och terapiformen. En

annan terapeut, annan terapiform eller medicin hade
passat bättre.
Slutsats: ”Något annat”

 Terapeuterna: Patientens rädslor för att gå in i en nära
relation eller undersöka sig själv gör att patienten drar
sig undan i kontakten på olika sätt. Tätare eller längre
terapi skulle behövas.
Slutsats: ”Mera av detsamma”
2016-11-19
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Är patientens och terapeutens perspektiv
kompatibla?
 JA när det gäller kurativa faktorer
 NEJ när det gäller hindrande faktorer
 ‘Rashomon effekt’
(Mintz, Auerbach, Luborsky, & Johnson, 1973)
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Missnöjda patienter i terapi
(och deras terapeuter)
von Below, C., & Werbart, A. (2012). Dissatisfied psychotherapy patients: A tentative
conceptual model grounded in the participants’ view. Psychoanalytic Psychotherapy, 26,
211–229.

Definition av missnöje: Huvudsakligen missnöjd vi
avslutning
– Missnöjda patienter kan vara nöjda med vissa aspekter av

terapin
– Nöjda patienter kan vara missnöjda med vissa aspekter av

terapin

• 7 patienter (10%) tydligt missnöjda vid avslut
• och deras 6 terapeuter
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13. Kändes bra
att prata

12. Behöver annan
hjälp

5. Saknade riktning

6. Saknade råd,
svar & övningar

1. Saknade
förtroende
Ingen
koppling
mellan
terapin &
vardagslivet

7. Terapeuten
gick sin egen väg

Kände sig
inter
förstådd

ÖVERGIVENHET

15. Fick viss insikt

Bristande
följsamhet &
intensitet

8. Kunde inte
nå egna känslor

4. Terapeuten
var frånvarande

9. Slutade för tidigt
10. Hjälpte inte

/ © Andrzej Werbart

& hade problem

2. Saknade
terapeutens
respons

3. Osäker,
kritisk, maktlös
terapeut

11. Gjorde det värre

14. Snäll
terapeut

Ond cirkel av övergivenhet
 Negativ spiral av otillräcklig terapeutisk relation och

avsaknad av terapeutens aktiva interventioner leder till en
känsla av övergivenhet.
 Patienten saknade förtroende för terapeuten och kände sig
inte förstådd av en terapeut som upplevdes som
otillräckligt följsam, gick sin egen väg och hade egna
problem.
 Terapin saknade riktning och var för lite intensiv, det
saknades länkar mellan terapin och vardagslivet.
 Terapin hjälpte inte och patienten skulle behöva en annan
hjälp.
2016-11-19
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Slutsatser missnöjda patienter
 Många patienter uttrycker liknande (initiala) hinder
…men vissa fastnar i en ond cirkel av missnöje där olika

negativa upplevelser förstärker varandra.
 Missnöjda patienter uttrycker sällan sitt missnöje.
 Terapeuten upptäcker oftast inte att patienten är
missnöjd…
och tycker att hindrande i terapin har varit patientens
rädsla för egna känslor och för närhet, obenägenhet att
se sin del i problemen och ambivalens gentemot
terapin.
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Unga vuxna som inte förbättrats
Werbart, A., von Below, C., Brun, J., & Gunnarsdottir, H. (2015). “Spinning one’s wheels”:
Nonimproved patients view their psychotherapy. Psychotherapy Research, 25(5), 546–
564.

• Av 70 patienter som före terapin tillhörde den kliniska
populationen (symptombelastning; GSI)
var 20 oförändrade (varav 3 försämrade; RCI).
• Intervjuer vid avslut och 3-års uppföljning
(20 + 20)
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”Det var ganska mycket
tomgång”

”Jag får en känsla av, när jag tänker bakåt på
terapin, att det var mycket att jag satt och
pratade och kom ibland fram till något viktigt,
men ofta så kändes det som att det var ganska
mycket tomgång.”
2016-11-19
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”Det var ganska mycket
tomgång”
 Patienterna upplevde att terapin var ”uppbromsad”
eller ”fel växel” låg i.

 Terapin kunde beskrivas uppskattande – ”det var skönt
att prata av sig”, och samtidigt med besvikelse – ”det
kändes som att man bara pratade utan mål och
mening”.
 Patienterna hade svårt att förstå terapimetoden och
önskade sig en mer aktiv och konfronterande terapeut.
 Patienterna såg egna aktiva handlingar (förändringar i
livet, att våga göra det man ville) som hjälpsamma.
2016-11-19
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”Det var ganska mycket
tomgång”
 Terapin fokuserade för lite på nutiden och för mycket
på det förflutna, vilket gav patienterna en känsla av att

terapin inte ledde till förändring.
 Terapeuten uppfattades som klok, lyssnande och
professionell, men det fanns en distans i relationen,
terapeuten var för oengagerad och passiv.
 Eftersom positiva erfarenheter övervägde fortsatte
patienten i terapin ”på tomgång”.
 Patienterna beskrev några positiva förändringar,
men grundproblemen kvarstod.
2016-11-19
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Slutsatser
 Fenomenet med terapier som år efter år fortsätter ”på
tomgång” kan tolkas som en obalans mellan tillräckligt

starkt emotionellt band men otillräcklig gemensam
uppfattning om terapins mål och medel.
 Denna obalans resulterade inte i en synlig, uttalad
konflikt som skulle kunna bli genomarbetad av de båda
deltagarna.
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Kliniska implikationer
 Det finns ett behov av att förbereda patienten för
terapins mål och tillvägagångssätt och att aktivt

engagera patienten i en gemensam utforskning.
 När terapin ”går på tomgång” behöver terapeuten inta
en mer aktiv och konfrontativ hållning och uppmuntra
patientens aktiva hanterande av sitt vardagsliv.
 Tolkning av patientens önskan om en mer aktiv
terapeut som motstånd mot och flykt från
ansvarstagande för sitt eget liv och egna handlingar?
2016-11-19
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Terapeuters upplevelser av terapier som
inte lett till förbättring
Werbart, A., Engqvist, K., & Lind, S. (In preparation).

• Intervjuer med 8 terapeuter till patienter som

inte förbättrats
• vid start av terapin och avslutning (8+ 8)
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“Det var som att ha en halv patient i
terapi”
”Det här har varit ett dilemma då, för att så fort jag
hamnade i det här: ’hur är det nu med det här att du inte
äter’ eller något sådant – då blir jag förälder, då blir jag
mamma som invaderar henne, som kontrollerar henne,
som kontrollerar hennes ätande och tar över. Men om jag
låter bli detta, så är det avspjälkat och kommer inte in i
rummet.”
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“Det var som att ha en halv patient i
terapi”
 Inledningsvis upplevde terapeuterna samarbetet som
stimulerande, samtidigt som terapirelationen präglades

av distans.
 Vid avslutning beskrev terapeuterna att negativa
processer hade tagit över:
 Patienten beskrevs reagera med aversion på närhet.
 Terapeuten upplevde kamp och kontrollförlust i
terapin.
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Kluven bild av process och utfall:
en pseudo-process?
 Patienten beskrivs ha en ovanligt svår problematik
parallellet med att patienten är kompetent, kapabel,

framgångsrik och ovanligt verbal.
 Ett gott samarbete beskrivs parallellt med upplevelsen
av distans och kamp i relationen.
 Terapeuten beskriver utfallet som gynnsamt i form av
ökad insikt och mildrad problematik, parallellt med att
terapeuten tycker att grundproblematiken kvarstår vid
avslutning.

2016-11-19
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Kliniska implikationer
 En process präglad av klyvning kan uppstå när

terapeuten allierar sig med patientens kapabla
och till synes välfungerande sidor.
 Var observant på motsägelser i din egen
upplevelse av processen och patientens sätt att
relatera i terapin.
 Patienter: ”Att gå på tomgång”
 Terapeuter: ”Att ha en halv patient i terapi”
2016-11-19
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Patienter i framgångsrika terapier
(och deras terapeuter): den goda cirkeln
Palmstierna, V., & Werbart, A. (2013). Successful psychotherapies with young adults: An
explorative study of the participants’ views. Psychoanalytic Psychotherapy, 27, 21–40.

 Patienterna och deras terapeuter beskrev det

terapeutiska arbetet på ett påfallande liknande sätt.
 Det blev ett bra möte med varma känslor.
 Positiva faktorer i terapin och i livet förstärkte
varandra.
 Patienten uppmuntrades av terapeuten att använda sig
av terapierfarenheter i sitt vardagsliv och efter
avslutningen.
 Patienten fick stöd utanför terapin.
 Patienten beskrev fortsatt förbättring efter avslutning.
2016-11-19
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Terapeuters upplevelser av framgångsrika
terapier
Werbart, A., Missios, P., Waldenström, F., & Lilliengren, P. (Submitted). “Hard work every
session”: Therapists’ view of successful treatments.

 Terapeuten ser tidigt patientens potential, känner

attraktion och sympati för patienten, ömmar för
patienten, och känner igen sig i patienten.
 Terapeuten lägger tidigt märke till inkongruenser hos
patienten, ser patienten som en utmaning, och känner
sig särskilt lämpad att vara patientens terapeut.

 Terapeuten är vaksam på patientens undvikande, på
bristande kontakt, och på egen önskan till närhet.
2016-11-19
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”Idogt arbete varje session”
 Terapeuten är tålig, modig och ihärdig,
anstränger sig för att nå fram till patienten,

uppmuntrar patientens självständighet,
aktivt stödjer tillit och förtroende i relationen, har ett
avdramatiserande förhållningssätt till potentiellt
känsliga ämnen, och vågar utmana den terapeutiska
relationen.
 Terapeuten stödjer aktivt patienten att fortsätta arbete
med sig själv efter avslutning – och hyser tillförsikt till
patientens förmåga att hantera sitt liv efter terapin.
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Kliniska implikationer
 Det idoga arbetet börjar från första mötet.
 Aktiv terapeutisk hållning ger utdelning.
 Fokus på länkar mellan terapin och livet bidrar till
framgång.
 Vi behöver aktivt arbeta för att uppnå gemensamma

mål, utforska det som är smärtsamt, uppmärksamma
hinder och befrämja metakommunikation.
 Både patienter och terapeuter: här finns allt det som
saknas i terapier med missnöjda patienter och
patienter som inte förbättrats.
2016-11-19
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Positiva
beskrivningar
av patienten

Att uppleva
patienten som
motiverad

Att känna
attraktion och
sympati

Att se
patientens
potential

Att lägga
märke till
inkongruenser

Negativa
aspekter hos
patienten

Att ömma för
patienten

Att känna igen
sig i patienten

Att känna sig
särskilt
lämpad

Att se
patienten som
en utmaning
Att nå fram till
patienten

TERAPEUTENS
MOTIVATION

Att vara tålig,
modig, och ihärdig

Att uppmuntra till
självständighet

IDOGT ARBET
Att ha ett
avdramatiserande
förhållningssätt till
känsliga ämnen

TERAPEUTENS
POSITION

Att aktivt stödja
tillit och
förtroende

Att våga utmana
den terapeutiska
relationen

ATT HA TILLFÖRSIKT
TILL PATIENTENS
FÖRMÅGA ATT
HANTERA SITT LIV
EFTER TERAPIN

Samband mellan huvudteman

Enkelriktat samband
Dubbelriktat samband
Fasta men
flexibla ramar

Vaksamhet på
patientens
undvikande

2016-11-19

Vaksamhet på
bristande
kontakt

Vaksamhet på
önskan till
närhet

Att vara
förebild och
föräldrafigur

Bidrar till huvudterman
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2. Studier av så kallade ”strukturella
förändringar”
 Psykoanalysens behandlingsmål formuleras

oftast i termer av förändringar i underliggande
psykologiska strukturer.
 Främjar psykoanalysen sådana förändringar?
 Och hur upplever patienterna sina inre
förändringar?
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Sidney Blatt

• Inre representationer
av själv och andra
• Personlighetskonfigurationer
/ © Andrzej Werbart
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Sidney Blatts modell
 Två sammanflätade linjer i normalutveckling och i

den terapeutiska processen:
 ANAKLITISK: allt mer mogna, empatiskt intonade och

ömsesidiga relationer till betydelsefulla andra.
 INTROJEKTIV: allt mer sammanhållen, integrerad,

individualiserad och realistisk självbild.

 I termer av inre representationer:
 Allt mer mogna, differentierade och integrerade

representationer av själv och andra.
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Sidney Blatts modell
 Vid psykisk ohälsa:
 Obalans mellan relaterande och självavgränsning

 och patologiska former av odifferentierade och förvrängda

representationer av själv och andra.

 Psykologiskt välbefinnande:
 Både meningsfull självidentitet och meningsfull anknytning.
 Balans mellan differentiering och relaterande, mellan

individuation och intimitet.

 Var och en av oss lägger något större vikt på en av
dessa två dimensioner
2016-11-19
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Blatt, S. J., & Luyten, P. (2009). A structural-developmental
psychodynamic
62
/ © Andrzej
Werbart approach to psychopathology: Two polarities of experience across the life span. Development
and Psychopathology, 21(3), 793-814, p. 798.

Psykisk hälsa
 “Lieben und arbeiten”
Freud enligt EH Erikson (Barnet och samhället, 1973, s. 241)
 Freud (1930), Vi vantrivs i kulturen: “Människornas
samlevnad var alltså dubbelt motiverad, dels genom
tvånget till arbete, som skapades av den yttre nöden, dels
genom kärlekens makt…” [SSkr 10, s. 434]
 Freud (1930): två tendenser: egoistisk som strävar efter
egen lycka, och altruistisk som strävar efter förening med
andra i en gemenskap [SSkr 10, s. 466]
 Erikson: integration av själv-identitet och själv-i-relationer
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/ © Andrzej Werbart

63

Psykisk ohälsa
 Ensidig och störd betoning av en av dessa

dimensioner.
 Anaklitisk konfiguration: svårigheter i nära
relationer och att värna om egna gränser.
 Introjektiv konfiguration: överdrivna krav på
sig själv och på egna prestationer,
perfektionism.
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Förändringar i självrepresentationer hos
unga vuxna
Werbart, A., Brusell, L. Iggedal, R., Lavfors, K., & Widholm, A. (2016). Changes in selfrepresentations following psychoanalytic psychotherapy for young adults: A comparative
typology. Journal of the American Psychoanalytic Association, 64(5), 917–958.

En klinisk grupp (25 kv & 16 m)
och en icke-klinisk grupp (11 kv & 9 m)
 ORI intervjuer vid 3 tillfällen: ”Beskriv dig själv”
 Idealtypanalys
1. Skillnader mellan kvinnor och män?
2. Förändringar över tid?
3. Till följd av psykoterapi eller normalpsykologisk
utveckling?
2016-11-19
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Trygg
anknytning

Teoretisk
modell

Ängsligambivalent
anknytning

Undvikande
anknytning

ICKE-INTEGRERAD
Desorganiserad
anknytning

SJÄLVAVGRÄNSNING

RELATERANDE

INTEGRERAD

Trygg
anknytning

KVINNOR:
klinisk grupp

INTEGRERAD

Ängsligambivalent
anknytning

Undvikande
anknytning

1F. Självförsakande &
bekräftelsesökande

1B.
Prestationsinriktad &
självtillräcklig
1C. Depressiv &
självanklagande
1E. Motsägelsefull
& ambivalent
ICKE-INTEGRERAD
Desorganiserad
anknytning

1D. Avvisande
& sluten

SJÄLVAVGRÄNSNING

RELATERANDE

1A. Väl
sammanhållen

Trygg
anknytning

MÄN:
klinisk grupp

INTEGRERAD

2B. Självmedveten &
sammanhållen

Ängsligambivalent
anknytning

Undvikande
anknytning

2E. Självuppoffrande &
bekräftelsesökande

2C. Sluten &
kontrollerande

2D. Osäker &
vilsen
ICKE-INTEGRERAD
Desorganiserad
anknytning

SJÄLVAVGRÄNSNING

RELATERANDE

2A.
Relaterande &
ansvarstagande

KVINNOR:
icke-klinisk grupp

Trygg
anknytning
INTEGRERAD
3A. Omtyckt &
självständig

RELATERNDE

3B. Ambitiös &
problematiserande

3F. Relationsinriktad &
anpassningsbar

3C. På väg

3D. Öppen &
orädd
Undvikande
anknytning

3E. Otydlig inför
sig själv & andra
ICKE-INTEGRERAD
Desorganiserad
anknytning

SJÄLVAVGRÄNSNING

Ängsligambivalent
anknytning

Trygg
anknytning

MÄN:
icke-klinisk grupp

INTEGRERAD

Ängsligambivalent
anknytning
4E. Självuppoffrande &
omhändertagande

4B. Tillitsfull &
självständig

4D. Självkritisk
& självironisk
4C. Vilsen &
sökande
ICKE-INTEGRERAD
Desorganiserad
anknytning

Undvikande
anknytning

SJÄLVAVGRÄNSNING

RELATERANDE

4A. Moralisk
presterare

En kvinna i psykoterapi
 Från ”motsägelsefull och ambivalent” före

terapin:
”Jag är lite velig tror jag, eller jag har svårt att bestämma
mig för saker […] ja men just som i år att jag hoppar runt
på olika skolor, jag har någon idé om vad jag vill göra och
hur det ska bli och sedan när det inte blir så, så vill jag
någon annanstans, och sedan när jag är någon annanstans
så är det inte bra där heller och så hoppar jag upp och så
där, går och tänker på vad jag vill göra, men kan inte riktigt
bestämma mig för vad jag vill istället för att bara göra
någonting och så är det så, så där som.”
2016-11-19
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En kvinna i psykoterapi
 till ”väl sammanhållen” vid

1,5 års uppföljning:
”Jag är nog trevlig och snäll och lugn och humoristisk och
känslig. Jag är också intresserad av ganska mycket. Jag är
intresserad av konst, och djur och natur, av samhället och
människor och deras tillvaro. Jag är försiktig och blyg och
nyfiken. […] Jag är inte så temperamentsfull. Jag är mer så
att jag tycker om att ta det lugnt eller röra mig i mindre
sammanhang. Jag beter mig ofta så att jag är trevlig och
snäll mot människor. Jag tänker på att bemöta människor
på ett trevligt sätt.”
2016-11-19
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En man i psykoterapi
 Från ”osäker och vilsen” före terapin:
”Ja, sen har jag ju sagt förut, väldigt svag identitetskänsla.
Blyg är jag väl egentligen. Osäker. Stundtals ett starkt
känsloliv, tror jag. Hade det förut, jag vet inte – har inte
vegeterat så pass mycket så att det har försvunnit... känns
lite som att jag flyter lite ovanför, på ett dåligt sätt. Jag har
en ganska så obehaglig manipulationsförmåga som jag
försöker kontrollera. Jag tycker verkligen inte om det. […]
Förvirrad – jag förstår inte riktigt vad som händer. Jag tror
att jag har koll men det... det känns om jag vet så lite om
vad som händer runt kring mig.”
2016-11-19
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En man i psykoterapi
 till ”relaterande och ansvarstagande” vid

1,5 års uppföljning:
”[…] jag tycker att jag är en ganska omtänksam person, jag
känner att jag bryr mig om andra människor, hur de har
det, och jag tror att jag har en ganska stor empatisk
förmåga, att jag har, att jag kan sätta mig in i hur andra
människor tänker och jag tror att jag kan känna hur andra
människor känner, jag börjar känna mina begränsningar,
jag vet vad jag är duktig på, jag vet vad jag är dålig på.”

2016-11-19
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Förändringar i självrepresentationer
 I den kliniska gruppen var kvalitén av

självbeskrivningar förbättrad vid avslutning
och fortsatte förbättras efter terapin:
 Mer elaborerade, nyanserade och levande beskrivningar
 Mer självreflekterande hållning

 Rörelse mot ökad integration,
 men framför allt en långsiktig trend mot bättre

balans mellan relaterande och
självavgränsning.
2016-11-19
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Förändringar i självrepresentationer
 Dessa förändringar åtföljdes av symptomminskning,

bättre fungerande och högre nivåer på D-R skalan i den
kliniska gruppen.
 Inga förändringar inträffade under motsvarande
tidsperiod på gruppnivån i den icke-kliniska gruppen.
 Tvärtom, i hälften av fallen fann vi rörelse mot ickeintegration och försämringar på alla utfallsmått.
 Skillnaden mellan grupperna kunde bekräftas med andra
metoder (Latent Semantic Analysis):
Arvidsson, D., Sikström, S., & Werbart, A. (2011). Changes in self- and object
representations following psychotherapy measured by a theory-free,
computational, semantic space method. Psychotherapy Research, 21, 430–446.
2016-11-19
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Förändringar i självrepresentationer
 Psykoanalytisk psykoterapi verkar ha aktiverad

normalpsykologisk utvecklinsprocess hos unga
vuxna.
 Den motsägelsefulla bilden i den icke-kliniska
gruppen verkar återspegla en skiljeväg mellan
mognadsutveckling och mer psykopatologi till
följd av störningar i utvecklingsprocessen och
nya påfrestningar i livet i ung vuxen ålder.
2016-11-19
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Hur upplever anaklitiska och introjektiva
patienter den psykoanalytiska processen?
Levander, S., & Werbart, A. (2012). Personality related responses to the psychoanalytic
process: A systematic multicase study. Psychoanalytic Psychology, 29, 1–16.

 7 fall av psykoanalys (Spaf)
 Datainsamling 1997 – 2006
 4 kvinnor och 3 män
 Längd 24 – 64 månader (M = 49)
 Analytiker (5 kv & 2 m) sedan 7 till 19 år (M = 12)
 Private Theories Interview (PTI) vid upprepade

tillfällen från start till 1,5 års uppföljning (N=75)
 3 anaklitiska och 4 introjektiva fall
2016-11-19
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Hur upplever anaklitiska och introjektiva
patienter den psykoanalytiska processen?
 Anaklitiska och introjektiva patienter svarar olika på
analytikerns sätt att etablera kontakten, bygga upp en
analytisk relation och arbeta i överföringen.
 För de anaklitiska patienterna är rytmen, tonfallet,
uttryck för engagemang och empati av stor betydelse.
 Introjektiva patienter är mer upptagna av frågor om

egen integritet, självkänsla och att upprätthålla en
viss distans i den analytiska relationen.

 Vår känslighet för dessa aspekter är särskilt viktig i början

av analysen, då analytikern i viss utsträckning kan behöva
anpassa sitt förhållningssätt till analysandens
personlighetsstil.
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Förändras den anaklitiska-introjektiva
konfigurationen under psykoanalys?
Werbart, A., & Forsström, D. (2014). Changes in anaclitic–introjective personality dimensions, outcomes
and psychoanalytic technique: A multi-case study. Psychoanalytic Psychotherapy, 28, 397–410.
Werbart, A., & Levander, S. (2016). Fostering change in personality configurations: Anaclitic and
introjective patients in psychoanalysis. Psychoanalytic Psychology, 33(2), 217–242.

 14 patienter (12 kv & 2 m) i offentligt finansierad

psykoanalys
 Svåra symptom, långa sjukskrivningar, tidigare psykiatrisk
behandling och psykoterapi
 Analytiker (8 kv) sedan 3 till 12 år
 Längd 46–85 månader (M = 61)
 CHAP intervjuer vid avslutning och 2 års uppföljning (N=40)
 7 anaklitiska och 7 introjektiva fall
2016-11-19
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Utfall: gruppnivå
 Förbättringar med stora effektstorlekar på alla

utfallsmått (GSI, SASB-positiv, SASB-negativ,
SOC)
 jämförbara med metaanalys (de Maat et al.,
2013).
 Fortsatt förbättring till 2 års uppföljning.

2016-11-19
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Utfall: gruppnivå
 Alla patienter behöll sin ursprungliga

personlighetskonfiguration vid avslutning och
2 års uppföljning.
 Alla anklitiska, men inte alla introjektiva
patienter visade mer stabil och mogen
personlighetsorganisation och bättre balans
med den motsatta personlighetsdimensionen.

2016-11-19
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Utfall: individuella mönster
 Kliniskt signifikant symptomminskning åtföljdes av
bättre A/I balans i den anaklitiska gruppen,
 medan hälften av de introjektiva fallen kunde ha
kliniskt signifikant förbättring vad gäller symptom
utan tecken på bättre A/I balans.
 Psykoanalytisk teknik verkar ha resulterat i
”strukturell förändring” hos anaklitiska snarare än
introjektiva patienter,
 medan symptomförbättringar var något tydligare hos
introjektiva patienter.
2016-11-19
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Patientperspektiv på förändringar
 Anaklitiska patienter beskrev bättre kontroll av sina

(ilskna) känslor, bättre självförtroende och större
självständighet.
 Introjektiva patienter beskrev mindre behov av kontroll,
de blev mindre sårbara när det gäller prestationer, hade
bättre relationer till andra, större självacceptans och
bättre självförståelse.
 Båda grupperna beskrev att de blev mer mogna och
realistiska.
 Flera patienter beskrev sin ambivalens inför dessa
förändringar och en känsla av förlust av sitt forna själv.
2016-11-19
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Patientperspektiv på förändringar
 Båda grupperna beskrev sina förändringar i termer
komplementära till deras personlighetskonfiguration

(mildring av den dominerande och förstärkning av
den motsatta dimensionen).
 Patienternas synpunkter på analytikern och analysen
var kongruenta med deras personlighetskonfiguration
(anaklitiska: relationen; introjektiva: svårigheter att
vara tillsammans, kontroll).
 Introjektiva patienter beskrev flera förbättringar men
var mer kritiska till sina analytiker och den analytiska
metoden.
2016-11-19
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Kliniska konsekvenser
 Den psykoanalytiska tekniken behöver anpassas till de







anaklitiska och de introjektiva patienternas olika behov och
försvar.
Observera om din patients (tidiga) anknytning till dig är mer
ängslig/klängig eller mer undvikande.
Var medveten om att anaklitiska patienter knyter an lättare
men kan befara att symptomförbättring hotar den analytiska
relationen.
Uppmärksamma de introjektiva patienternas rädslor för
beroende i den analytiska relationen och deras (rigida) försvar
mot överväldigande närhetsbehov.
Arbeta med sorg över förlust av den tidigare obalansen
(som kan ha varit exciterande).

2016-11-19
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Replikation: Leder psykoanalytisk psykoterapi
till förändringar i den anaklitiska-introjektiva
konfigurationen?
Werbart, A., Aldén, S., & Diedrichs, A. (Submitted). Changes in the anacliticintrojective personality configurations following psychoanalytic psychotherapy with
young adults.

 33 unga vuxna patienter
 13 huvudsakligen anaklitiska och 20 huvudsakligen
introjektiva
 Utfall vid avslutning, 1,5 och 3 års uppföljning

2016-11-19
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Förändringar i den anaklitiska och i den
introjektiva gruppen
 I båda grupperna: minskning på den dominerande
dimensionen och ökning på den motsatta

dimensionen.
 Signifikant bättre balans mellan relaterande och
självavgränsning i den anaklitiska gruppen,
 men förändringen var inte signifikant i den
introjektiva gruppen.
 Ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det
gäller symptomminskning.
2016-11-19
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Figure 2. Pre-post change in PMAI ratings of
the anaclitic and the introjective dimension in
both groups.
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Vad har jag lärt mig som kliniker från min
forskning?
 Att förbereda patienten för psykoanalysens mål och
tillvägagångssätt.
 Att försöka lära mig att vara den konkreta patientens
analytiker.
 Att förhandla om våra föreställningar om vad som kan

vara till hjälp.
 Att då och då kolla vad patienten upplever som
hindrande.
 Att uppmuntra patienten att tillämpa det man lärt sig
och upplevt i terapi i vardagslivet och efter
avslutningen.
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Vad har jag lärt mig som kliniker från min
forskning?
 Att uppmärksamma mina patienters beskrivningar av
sig själva, betydelsefulla andra och mig.

 Att anpassa mina interventioner till patientens
dominerande orientering mot relaterande eller
autonomi och prestationer.
 Att observera förändringar i graden av integration och
i balansen mellan anaklitiska och introjektiva
tendenser.

Detta blev utgångspunkten för ett nytt projekt:
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3. Att påbörja och avsluta psykoanalys
och psykoanalytisk psykoterapi (BEP.SE)
 Syfte: att utveckla, pröva ut och utvärdera

ett systematiskt sätt att förbereda patienten för att
starta psykoanalys eller psykoanalytisk psykoterapi
och för att avsluta långtidsbehandling.
 Hjälpredor: Vad kan jag förvänta mig i psykoanalys
och Vad kan jag förvänta mig efter avslutningen.
 Styrkan i samarbetsalliansen, symptombelastning,
grad av samstämmighet mellan patientens och
terapeutens föreställningar om kur, samt effekter av
personlighetsfaktorer (A/I).
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3. Att påbörja och avsluta psykoanalys
och psykoanalytisk psykoterapi (BEP.SE)
 Multicenter studie:
Stockholm, Milano, Helsingfors
 Patienter med ångest och depression
 Matchade ”kontrollfall”
 Tillstånd från Etikprövningsnämnden i Stockholm

 Nu börjar vi!
 Vill du bidra:
ta kontakt med

andrzej@werbart.se
kristianaleman@me.com
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