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Introduktion; IPT i korthet  
( 8-16 sessioner) 

Att skapa sig 
en tydlig 
förståelse 

Arbeta med 
valt fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

Aktuellt 
mående 

Pågående 
livshändelser 

Initialfas (4 sessioner) 
•  Diagnos, Onset, 

sjukroll 
•  Nätverket, 

Kontext, Hinder, 
möjligheter, Stöd 

•  Fokusformulering 

Behandlingsfas  
(10 sessioner) 
 
•  Förändring,  
•  Konflikt 
•  Sorg 
•  Sårbarhet/brist 

 

Avslutningsfas  
(2 sessioner) 
 
•  Summering 
•  Återfallsplan – Med 

vem? 
 



Om IPT & att bli IPT-terapeut 

IPT-utbildning: 

�  riktar sig till redan 
psykoterapeutiskt verksamma i 
annan psykoterapiform.  

�  Video & skattning 

�  Vid IPT-utbildningar förmedlas  att 
IPT används med den tidigare 
terapeutiska erfarenheten som 
grund.  

�  Vidare; IPT-manualen baserad på 
erfarenheter av amerikanska 
patienter. Det finns inga studier 
kring huru IPT kan modifieras 
efter svenska förhållanden.  

Teori kring IPT: 

�  Präglad av metodens koppling 
till forskning – pragmatism före 
teori 

�  Manualer definierar snarare vad 
IPT inte är, än vad det faktisk är. 

�  Sprungen ur Interpersonell 
psykiatri – medicinsk modell 

�   Sullivan, Bowlby mfl omnämns 
i litteraturen men de få 
teoretiska resonemang som tas 
upp är ej fastställda som 
faktiska förändringsmekanismer 

 



Syfte 
�  Syftet med denna studie var att undersöka hur 

svenska terapeuter tagit till sig metoden IPT, hur 
man kommit att använda den i sin kliniska vardag 
samt hur man upplevt att den fungerar.  

�  Med detta ville vi vinna en ökad kunskap om 
erfarna klinikers upplevelser av att träda in i ett 
nytt arbetssätt samt deras tankar kring metodens 
förtjänster och eventuella brister.  

�  Information kan öka kunskapen om hur utbildning i 
IPT kan utformas i framtiden.  

 



Metod;  
Deltagare, procedur, instrument, analys 

�  Deltagare: I studien planerades åtta terapeuter, 
med grundutbildning i en annan terapiform, med 
utbildning i IPT och som genomfört minst fyra IPT-
terapier, att intervjuas. Sökväg: Via den svenska 
IPT-föreningen IPTs samt utbildningssäten som 
Linköpings Universitet samt Göteborgs Universitet. 

�   Datainsamling: Under 2011 Semistrukturerad 
intervju, videoupptagning, transkribering 

�  Analys: tematisk analys (induktiv och deduktiv)  



Upptäckter  
�  - svårt att få tag på IPT-terapeuter som fortsatt 

med regelbunden handledning till C-nivå eller mer 

�  De utbildningssäten som möjliggjort A och B-nivå i 
samma utbildning, har tagit fram samtliga 
terapeuter på C och D-nivå.  

�  Under denna period fanns ingen IPT-terapeut i 
sverige med enbart KBT-kompetens (avsaknad av 
PDT-erfarenhet) 



Demografi: De intervjuade 
�  8 IPT-terapeuter på akrediteringsnivå C 

och D 

�  Hälften män och hälften kvinnor 

�  Samtliga har en grundutbildning i 
psykodynamisk psykoterapi (PDT) 
sedan tidigare.  

�  Hälften är legitimerade 

psykoterapeuter med PDT/relationell 
inriktning, Hälften har även utbildning i 
KBT. 

�  4 är psykologer, 2 socionomer och 2 
sjuksköterskor.  

�  Åldersspridningen är mellan 34- 63 år 

med en medelålder på 50 

�  Hälften inom specialistpsykiatrin, en arbetar inom 
primärvård och en arbetar privat.  

�  Spridning över landet, alltifrån Skåne i södra 
Sverige till Medelpad i Norr.  

�  IPT-utbildning mellan 2006 och 2008, 5 vid 
Linköpings Universitet och 3 vid Sundsvalls 
psykiatriska klinik.  

�  Medelvärdet för antalet yrkesverksamma år som 
terapeut före påbörjad IPT utbildningen: 17 år med 
en spridning mellan 1 – 30 år.  

�  Aktivt utövande av metoden, i olika omfattning; 
4-40 IPT-terapier vardera, medelvärde på 19 terapier 
De inom specialistpsykiatrin -även arbetat med 
andra diagnosgrupper än depression; PTSD, 
Bipolärt syndrom samt ätstörningar 



Intervjufrågor 
1 På vilket sätt tror du dina tidigare 
erfarenheter kommit att påverka ditt sätt att 
möta, ta dig an och utöva IPT; 
Grundutbildningen, den terapeutiska inriktning 
samt klinisk erfarenhet. Ser du hinder eller fördelar 
med dina förkunskaper; Finns det delar av IPT som 
passar med det man gjort tidigare eller tvärtom? 
Finns det delar som är helt motstridiga?  

2 På omvänt sätt undrar jag hur du tänker att IPT 
har kommit att påverka ditt övriga arbete?  

3 Hur skulle du beskriva ditt sätt att använda 
dig av IPT i din kliniska vardag? (Arbetar du 
enbart med IPT och har ”övergett” tidigare 
perspektiv? Arbetar du med IPT med vissa 
patienter och med andra metoder med andra?   

(3) Vad styr i så fall ditt val? Har IPT bidragit med 
en hållning eller möjlig intervention som du 
använder mer eklektiskt eller har du mer 
strukturerat kommit att integrera olika metoder? 
När gör du vad och varför?)  

4 Skulle du nu kunna berätta lite om din 
upplevelse av att jobba med IPT som metod? 
(Om du tycker att den är användbar – vad har du 
upplevt vara det som bidrar till förändring i dina 
IPT- terapier? Var i manualen tar förändringen 
plats? Utifrån din kliniska erfarenhet – Saknas 
något i den ”teoretiska ramen” – något som inte 
finns att läsa sig till i IPT-litteraturen men som 
känns relevant kring IPT?)  

5 Hur är din upplevelse av att utöva IPT i 
Sverige?(Har du erfarenhet att omformulera ex 
tema eller fokus hos patienter för att det bättre 
skall matcha det kulturella kontext den patienten 
befinner sig i? Är IPT-manualen i sin grundform 
fullgod för svenska förhållanden eller bör vissa 
justeringar göras? Skiljer sig din upplevelse i dessa 
frågor mellan IPT och andra metoder du utövar?)  



Resultat 
4 teman 

 

1.  Utövandet av metoden IPT i Sverige 

2.  Upplevs IPT som en verksam metod? 

3.  Fördelar/nackdelar med en psykodynamisk 
bakgrund 

4.  En tyst, implicit inbäddad kunskap 





En tyst implicit kunskap 
Detta tema skiljer sig från de andra tre då det inte vuxit 
fram ur olika citat utan utifrån på det sätt som respondenten 
reflekterar kring sina erfarenheter.  

Intervjupersonerna tycks ta sin tidigare kunskap för given 
och kommer snarare med exempel  som är en avvikelse 
från det som definierar deras ursprung.  

Under samtalets gång tycks hen nå fram till denna 
implicita kunskap.  

De som har bakgrundserfarenhet att skifta perspektiv; från 
ett annat yrke till terapeut, tycks mer medveten om vad 
hen "har med sig in" i den nya terapin. 

På frågor kring behov av modifiering av manual utifrån 
kultur, anger de intervjuade ex när de mött andra kulturer, 
ej det sammanhang hen själv är i. 



En tyst, implicit inbäddad 
kunskap 

�  Svaren runt tidigare kunskap/erfarenhet och det samhälle i vilket terapeuten verkar,  
mynnar om en tyst kunskap som är så väl inbäddad/integrerad att den inte självklart 
lyfts fram/ses. Efter närmre eftertanke presenterar de intervjuade i alla fall  - som om 
det medvetandegörs för den intervjuade efter hand i ett ”mentaliserande”. 

�  Något som tycks vara genomgående är en svårighet att initialt ställa sig utanför sina 
förkunskaper och se på vilket sätt det bidragit till att de tagit till sig den nya metod 
metoden som de gjort. ( Delar man upp yrkesgrupperna så har socionomen och 

sjukvårdspersonalen lättare att särskilja olika delar av sin kompetens/erfarenhet och hur 
det på olika sätt innebär fördelar/hinder än vad psykologerna gör.  Min tanke här är att 
såväl socionomen som sjukvårdspersonalen har behövt att omvärdera tidigare perspektiv 
vid minst ett par tillfällen då deras grundutbildningar och terapeutiska utbildning både 
skiljer sig i paradigm och att det förflutit en längre tid av kliniskt arbete mellan 
utbildningarna.) 

�   De psykologer jag intervjuat tar sin psykologkompetens mycket för given och pekar mer 
på intryck de fått från annat håll som påverkat dem än just kompetensen psykolog/
dynamisk terapeut; De ÄR sin psykologkompetens, de HAR den inte. Flera har svårt att 
dela upp sin psykologkompetens och terapeutkompetens, vilket väl är naturligt på ett 
sätt.  

�  Flera av de intervjuade tycks även ta sin dynamiska kompetens för given, nästan som en 

föräldrafunktion som man utgår ifrån och ”vet vad man inte vill göra” men inte ser till 
det man faktiskt tar med sig in som är unikt för den erfarenheten/kompetensen.  Min 
känsla är att marginaliserandet av den dynamiska kunskapens betydelse är större ju 
kortare yrkeserfarenhet man haft innan man utbildade sig till IPT-terapeut och ju mindre 
man utmanats att reflektera kring olika ”yrkesmässiga positioner” i sin yrkeskarriär. 



Den svenska kulturen – en 
tyst kunskap 

�  Även här upplever jag dock att intervjupersonerna tenderar att VARA sin kultur i 
stället för att VISTAS i ett sammanhang; Samtliga tar upp kulturella modifieringar 
när det kommer till att patienten har en annan kulturell tillhörighet än terapeuten. 
Sannolikt agerar man automatiskt intonande utifrån en mer förmedveten 
kulturkompetens med ”svenska” patienter och använder  IPTs semistrukturerade 
manual på lite olika sätt för att matcha var och en. 

�  Jag får en känsla av att samtliga har en förkunskap som de använder när de utövar 
metoden som vilar på en kunskap hämtad ur att leva i denna kultur och att 
processa i psykodynamisk kultur som bägge tenderar tas för given och som nog 
går förlorad om den inte lyfts fram mer, i ex undervisning och forskning. 

�  Samtliga intervjuade utvecklar efterhand tankar kring vissa modifieringar de gör 
utifrån patienternas förmåga, ex  att reglera affekter, hur god förmåga en har att 
mentalisera kring sin situation samt framförallt hur tillåtande normerna runt 
individen är vad gäller att tala om problem och att be om hjälp.  

�  Här skulle jag kunna utveckla fler exempel men det som är viktigt att betona här 
tänker jag är att terapeuterna tycks ha en ”tyst kunskap” som de skickligt 
använder utan att se den som en unik teknik/färdighet. 



Modifierar du manualen 
efter kultur/kontext? 

”Om jag möter invandrare kanske jag gör det… eller ja… 
överhuvudtaget människor med en religiös stark 
övertygelse  av något slag så tror jag att man behöver 
prata lite om det …. kanske någonstans som det påverkar 
terapin eller så…. men det är ju mera en generell fråga… 
som… den tas väl upp någonstans i litteraturen… men jag 
tror ändå att jag märker ibland… ja…om en jobbar med 
sorg till exempel och om någon  …..har en stark religiös 
övertygelse… så får man ju fundera lite extra kring det…
(skratt) …hur sorgeprocessen ska se ut till exempel… eller 
något sånt ….men det är inget specifikt för där jag bor och 
jobbar men det är ju mer som en kulturell påverkan… som 
man behöver tänka kring när man inte exempelvis är 
troende själv”. 



Behöver man modifiera IPT 
efter svenska förhållanden? 

”Ja det kan ju hända…. men då är det ju någon som inte är 
svensk så att säga….då blir det ju (skratt) ….liksom kulturella 
skillnader…. Men när man möter en svensk…. det ja ……det är ju 
normen på något vis…. Ja.. Jaa... det är svårt att säga faktiskt… 
(lång tystnad) I början tänkte jag mycket på att manualen 
verkligen är väldigt amerikansk men det har jag inte brytt mig så 
mycket om på länge… Men det är den ju verkligen... Jag är nog 
mer svensk som IPT-terapeut (skratt)... Men HUR DÅ... Det kan 
ju inte jag svara på själv riktigt...” 

”Nej inte vad jag vet… men sen kanske det ändå görs på något 
sätt… man kanske ändå gör det på nåt vis och så är det ju 
svenskar också… man sitter med någon svensk så att säga…eller 
hur …och som jag tror att… jag tror att det är mer…. jag tror att 
man försvenskar metoden på nåt vis…eller jag gör det …det tror 
jag faktiskt …. Utan att man tänker på det….” 



 
Vad är kunskap? 

 

�  Om hur synen på 
kunskap påverkar 
forskning, utbildning 
och pedagogik  

 

 

 

 
Rolf  Lövgren 
Mälardalens högskola  
(2006) 



Fenomenologi & förförståelse 
Fenomenologi (intersubjektivitet) – Min upplevelse – Här & nu -fri från 
annan förståelse 

Empiriskt 
subjekt 

Förförståelse 
Pågående liv 

Förförståelse 
Pågående liv 
 
 

Reduktionism i fenomenologi:   
- Sätta parentes kring annan 
kunskap & enbart utgå från  
”denna upplevelse i sig”  
-  Släppa förståelsen 
-  En omöjlighet men kan 

enbart utforskas om en 
medvetenhet om 
förförståelsen 

GAMMAL 
KUNSKAP 

NY KUNSKAP 



ATT TA SIG AN EN NY METOD 

”Att utöva 
IPT i 

Sverige” 

Förförståelse 
Pågående liv 

Förförståelse 
Pågående liv 
 
 

IPT-
TERAPEUT 

PATIENT 

KULTUR, KONTEXT, DISKURS 

”Tankar kring 
tidigare kunskap 
och om vad som 
påverkat” 

”IPT som verksam 
metod” 



Teman ur intervjuerna 

”Att utöva 
IPT i 

Sverige” Förförståelse 
Pågående liv 

Förförståelse 
Pågående liv 
 
 

IPT-
TERAPEUT 

PATIENT 

KULTUR, KONTEXT, DISKURS 

”Tankar kring 
tidigare kunskap 
och om vad som 
påverkat” 

”IPT som verksam 
metod” 

”När jag gör IPT- så gör 
jag IPT” – men med 
flexibilitet 
 
Ej integrerat IPT i det de 
gjort tidigare, eller ersatt 
en metod från en annan.  
 
Ett komplement  - olika 
metoder med olika 
patienter. Dock viss 
påverkan. 
 
IPT kan förstås och 
tillämpas utifrån samma 
teoretiska referenser som 
man arbetar utifrån 
annars  - IPT blir ett helt 
annat sätt att tillämpa 
den kunskapen på.  
 
Sättet att lära sig IPT 
präglar utövandet 
 
Behovet av handledning, 
sammanhang, 
förutsättningar 
 
 

IPT är en verksam metod för de 
flesta patienter. 
 
Påtalar ingen specifik modifiering 
för svenska förhållanden 
 
Ju mindre valfrihet av patienter, ju 
mer flexibelt processande 
 
Ju mer inblick i forskning, ju mer 
flexibelt förhöll man sig till 
begreppet manual & dess betydelse 
 
Vikten att  
-   arbeta med affekter 
-  få till stånd en förändring kring 

det interpersonella problemet 
-  hålla sig till ett valt fokus 
-  jobba med relationen i rummet 
-   en medvetenhet inför sin 

situation 
-  explicit benämna emotionellt 

viktiga angelägenheter 

Den teoretiska ramen runt IPT är 
synnerligen vag – föreslår modeller 
kring anknytning, mentalisering och 
affekter 

 
 
 
 
 

PDT –  
Moderna dynamiker ser 
ingen motsättning. 
 
En teori/hållning att luta 
sig mot 
 
En teori som även kan 
tillämpas på IPT 
 
En mossig, ostrukturerad 
förälder att frigöra sig 
ifrån (tagen för given) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om man ”bytt karriär” 
utgick man från 
förförståelsen snabbare. 
 
Att veta hur det kan vara i 
praktiken – 
”utanförrummetkunskap” 
 
Exempel som avvikelse 
från det man är en del av 
 
 

”Olika terapeutiska skolor kan erbjuda 
IPT som en fortbildning – men 
sannolikt kommer IPT-terapierna se ut 
på olika sätt & vara verksamma på 
olika sätt, ex användandet av känslor” 



Teman ur intervjuerna 

”Att utöva 
IPT i 

Sverige” Förförståelse 
Pågående liv 

Förförståelse 
Pågående liv 
 
 

IPT-
TERAPEUT 

PATIENT 

KULTUR, KONTEXT, DISKURS 

”Tankar kring 
tidigare kunskap 
och om vad som 
påverkat” 

”IPT som verksam 
metod” 

” 
 

 
 

PDT –  
Moderna dynamiker ser 
ingen motsättning. 
 
En teori/hållning att luta 
sig mot 
 
En teori som även kan 
tillämpas på IPT 
 
En mossig, ostrukturerad 
förälder att frigöra sig 
ifrån (tagen för given) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om man ”bytt karriär” 
utgick man från 
förförståelsen snabbare. 
 
Att veta hur det kan vara i 
praktiken – 
”utanförrummetkunskap” 
 
Exempel som avvikelse 
från det man är en del av 
 
 



Teman ur intervjuerna 

”Att utöva 
IPT i 

Sverige” Förförståelse 
Pågående liv 

Förförståelse 
Pågående liv 
 
 

IPT-
TERAPEUT 

PATIENT 

KULTUR, KONTEXT, DISKURS 

”Tankar kring 
tidigare kunskap 
och om vad som 
påverkat” 

”IPT som verksam 
metod” 

”När jag gör IPT- så gör 
jag IPT” – men med 
flexibilitet 
 
Ej integrerat IPT i det de 
gjort tidigare, eller ersatt 
en metod från en annan.  
 
Ett komplement  - olika 
metoder med olika 
patienter. Dock viss 
påverkan. 
 
IPT kan förstås och 
tillämpas utifrån samma 
teoretiska referenser som 
man arbetar utifrån 
annars  - IPT blir ett helt 
annat sätt att tillämpa 
den kunskapen på.  
 
Sättet att lära sig IPT 
präglar utövandet 
 
Behovet av handledning, 
sammanhang, 
förutsättningar 
 
 

IPT är en verksam metod för de 
flesta patienter. 
 
Påtalar ingen specifik modifiering 
för svenska förhållanden 
 
Ju mindre valfrihet av patienter, ju 
mer flexibelt processande 
 

 
 
 
 
 

” 



Teman ur intervjuerna 

”Att utöva 
IPT i 

Sverige” Förförståelse 
Pågående liv 

Förförståelse 
Pågående liv 
 
 

IPT-
TERAPEUT 

PATIENT 

KULTUR, KONTEXT, DISKURS 

”Tankar kring 
tidigare kunskap 
och om vad som 
påverkat” 

”IPT som verksam 
metod” 
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IPT är en verksam metod för de 
flesta patienter. 
 
Påtalar ingen specifik modifiering 
för svenska förhållanden 
 
Ju mindre valfrihet av patienter, ju 
mer flexibelt processande 
 
Ju mer inblick i forskning, ju mer 
flexibelt förhöll man sig till 
begreppet manual & dess betydelse 
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-   arbeta med affekter 
-  få till stånd en förändring kring 

det interpersonella problemet 
-  hålla sig till ett valt fokus 
-  jobba med relationen i rummet 
-   en medvetenhet inför sin 

situation 
-  explicit benämna emotionellt 

viktiga angelägenheter 

Den teoretiska ramen runt IPT är 
synnerligen vag – föreslår modeller 
kring anknytning, mentalisering och 
affekter 

 
 
 
 
 

”Olika terapeutiska skolor kan erbjuda 
IPT som en fortbildning – men 
sannolikt kommer IPT-terapierna se ut 
på olika sätt & vara verksamma på 
olika sätt, ex användandet av känslor” 
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sig mot 
 
En teori som även kan 
tillämpas på IPT 
 
En mossig, ostrukturerad 
förälder att frigöra sig 
ifrån (tagen för given) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om man ”bytt karriär” 
utgick man från 
förförståelsen snabbare. 
 
Att veta hur det kan vara i 
praktiken – 
”utanförrummetkunskap” 
 
Exempel som avvikelse 
från det man är en del av 
 
 

”Olika terapeutiska skolor kan erbjuda 
IPT som en fortbildning – men 
sannolikt kommer IPT-terapierna se ut 
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olika sätt, ex användandet av känslor” 



Om IPT och teori… 



Teoretisk modell kring 
förändring i IPT 





Manual, film AD-skattning – 
eller flexibilitet & intuition 



Transparency about the outcomes of mental health 
services (IAPT approach): an analysis of public data 

 
David M Clark, Lauren Canvin, John Green, Richard 

Layard, Stephen Pilling, Magdalena Janecka  
 

The Lancet 

 2018 feb vol 391 no 10121 p631-712  

�  Interpretation Traditionally, efforts to 
improve mental health outcomes have 
largely focused on the development of 
new and more effective treatments.  

�  Our analyses show that the way 
psychological therapy services are 
implemented could be similarly 
important.  

�  Mental health services elsewhere in 
the UK and in other countries might 
benfit from adopting IAPT’s approach 
to recording and publicly reporting 
clinical outcomes.  

Treatment failure in cognitive-behavioural therapy: 
Therapeutic alliance as a precondition for an adherent 

and competent implementation of techniques  
 

Florian Weck*, Florian Grikscheit, Marion Jakob, Volkmar 
Ho fling and Ulrich Stangier  
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�  Therapeutic alliance proved to be 

an important variable for the 
prediction of treatment failure.  

�  Furthermore, in our longitudinal 
analyses, we found evidence that 
the therapeutic alliance is a 
precondition for the adherent and 
competent implementation of 
therapeutic techniques, which 
questions the results of our cross-
sectional analysis and of previous 
research.  



Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating 
Company – How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation. Oxford: Oxford University Press, Inc.  
�  Teorin om kunskapsomvandling; ”SECI- 

modellen” förklarar förhållandet mellan 
tyst- och explicit kunskap.  

�  We know more than we know 

�  en resa ”från att vara till att bli” och 
innebär att gå från det gamla självet till 
det nya självet.  

�  Kunskap skapas genom interaktion 
mellan tyst och explicit kunskap. 
Interaktionen leder till fyra olika 
processer (Nonaka & Takeuchi, 1995):  

•  Socialisering, från tyst till tyst kunskap  

•  Externalisering, från tyst till explicit 
kunskap  

•  Kombination, från explicit till explicit 
kunskap  

•  Internalisering, från explicit till tyst kunskap  



Therapist Reflective Functioning, Therapist Attachment 
Style and Therapist Effectiveness av John Cologon et al. 

2017 

Denna relativt nya studie kring effekten av terapeuters reflektionsförmåga (mentalisering) och 
anknytningsstil visade på att hög mentalisering predicerade goda behandlingsresultat i en blandad 
terapeutgrupp med PDT, integrativa och ACT-inriktade terapeuter.  

De 25 terapeuternas mentaliseringsförmåga mätt som Reflective Functioning, RF, på Adult Attachment 
Interview, AAI, förklarade hela 70% av terapeuternas effektivitet mätt på deras  över 1000 patienters 
genomsnittliga symptomförbättring.  

Resultaten talar enligt forskarna för att inrikta utbildningar och handledning på att höja 
mentalisering.  

"The findings have implications for optimising therapeutic outcomes, the selection of therapy training 
candidates, and enhancing therapy training experiences. The findings suggest that enhanced reflective 
functioning is important in determining the effectiveness of therapists. In selecting candidates for 
training, consideration may be given to selecting candidates who are able to demonstrate the requisite 
components of effective therapists. The findings also suggest that programs aimed at enhancing 
reflective functioning may well contribute to therapist effectiveness." 



 The impact of mentalization training on the reflective 
funktioning of novice therapists: A randomized controlled 

trial av Karin Ensink et. al. 2013 
I en kanadensisk undersöktes huruvida 
mentaliseringsträning kan öka den reflekterande förmågan 
(RF) bland oerfarna terapeuter.  

Totalt 48 psykologstudenter randomiserades till antingen 
mentaliseringsfokuserad utbildning kring personlighetsstörda 
patienter eller en mer didaktisk, instruerande undervisning kring 
samma patientgrupp.   

Resultatet visade att en mentaliseringsfokuserad 
undervisning var effektiv i att öka mentaliseringsförmågan 
hos studenterna medan den didaktiska snararare sänkte den 
reflekterande funktionen. 



Stoltenberg & Mc Neil, 2011 IDM Supervision: An 
Integrative Developmental Model for Supervising 

Counselors and Therapists, Third Edition, Routledge  

Integrated Developmental Model  

IDM presenterar förändring inom tre områden där förändringen delas in i tre 
nivåer. 
Målet är att behandlaren skall utvecklas för att kunna integrera teori och 
praktik samt få en stark medvetenhet om egna styrkor och svagheter.  

�  1. Medvetenhet om sig själv och andra; Beskriver förhållandet mellan att 
vara upptagen av sig själv som behandlare och en medvetenhet kring 
klientens upplevelser. Detta består av en kognitiv komponent som 
beskriver en medvetenhet om tankar kring sig själv och andra och en 
affektiv medvetenhet som beskriver den känslomässiga förändringen 
under processen.  

�  2. Motivation; Den handleddes intresse och engagemang i handledningen 
och professionella utveckling.  

�  3. Autonomi; Förhållandet mellan att vara beroende och oberoende. 
(Stoltenberg & Mc Neil, 2011) 



 
 

Peter Hawkins & Robin Shohet (2011) Handledning 
inom behandlande yrken; Kap 8 Att arbeta med 
kulturella skillnader – transkulturell Handledning 

�  Vad är kultur? 

�  Att erkänna kulturella 
skillnader 

�  Makt och tvärkulturella 
möten 

�  Den sjuögda 
handledningsmodellen 

Fler Lästips; 

�  Kulturell psykologi 

�  Makt i psykoterapi 

�  Relationell pedagogik 

�  Relationella perspektiv på 
handledning 



Take home… 
�  Att utforma utbildningar, handledning, implementering och 

vårdprogram som möjliggör en växande inlärningsmiljö 

�  Att processa kunskap - Reflektera kontext; T/S, utbildningssäte, 
patient; Att förstå sin egen kultur som påverkar den metoden jag 
kliver in i  - både vad gäller samhälle, utbildningar, erfarenhet och 
mina egna värden; vad är det jag vet som andra kanske inte vet 
och som de kan behöva veta. Vad är det jag inte vet som jag 
kommer behöva veta för att detta skall bli robust? 

�  Angående dialektiken/paradoxen i respondenternas svar; manual 
–frihet, vila mot kunskap och att se det unika i varje terapi, att 
låta varje student ta sig an det nya utifrån det kontext hen träder 
in i men - processa och se sin förförståelse… 

�  Lita på terapeuten att bli sin egen.... Lita på att terapeuten och 
patienten kan göra ett bra jobb – på sitt sätt. 



”Play from the soul – not 
like a trained bird” 

Eller…. kanske kan det vara så att en terapeut som blir väl grundad i metoden och sammanhang ges 
utrymme att släppa metoden? Kenneth Frank jämför terapeutens färdighet med jazzmusikerns; 

"Jazz musicians are able to improvise without appearing to think about it in advance or without 
having to interpose any conscious framework of musical theory. Because they understand the abstract 
relationships among chords, keys, and harmonies in great complexity, on some level, they can take the 
scaffolding for granted and respond and improvise 'spontaneously'. There is a dialectical relationship 
between theory and spontaneity, between conscious intentions and unconsciousness playfulness and 
creativity. The knowledge of theory makes spontaneity possible. Similarly, in the analytic interaction, 
the analyst's deliberate intentions and theoretical understanding provide the scaffolding, within which 
a great deal of spontaneous interpretive and affective improvisation can occur.” 

Frank, K. A. (2005). Toward conceptualizing the personal relationship in therapeutic action: Beyond 
the "real" relationship. Psychoanal. Perspectives, 3(1) 15–56. 

https://youtu.be/CJA69C6SlRk 


