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MATCHNING AV PATIENTENS OCH TERAPEUTENS 
PERSONLIGHETSKONFIGURATION HAR BETYDELSE FÖR TERAPIUTFALL 

Mikael Hägertz & Nadja Öhlander 

Syftet med denna studie var att undersöka hur terapeuters 
personlighetskonfiguration aktualiseras i relation till patienten tidigt i 
terapin samt samband mellan olika mönster av samstämmighet eller 
komplementaritet mellan patientens och terapeutens 
personlighetskonfiguration och dess betydelse för utfall.  I 33 par bestående 
av patient och terapeut klassificerades terapeuterna som antingen i huvudsak 
anaklitiska eller introjektiva utifrån Prototype Matching of Anaclitic-
Introjective Configuration (PMAI) av två oberoende bedömare vilka 
uppvisade god interbedömarreliabilitet (kappa =0,63). Resultatet visar en 
signifikant större förbättring för den samstämmiga gruppen. Studien pekar 
på betydelsen av att terapeuten tidigt anpassar sin stil att relatera till 
patientens personlighetsbaserade orientering på relaterande eller 
autonomi/självavgränsning. 

”Every psychotherapy is unique, influenced as much by the personality and style of the 
therapist as by the use of specific techniques and theories. Thus, while we can certainly pick 

up ideas from master therapists, each therapist must make the best use of relevant theory, 
technique and research that fits their own personal style and the needs of their clients.” 

Wyatt, R. C. (2006). 

 

Vad som är verksamt i en psykoterapi och varför är sedan länge ständigt aktuella 
forskningsämnen.  Ett sätt att mäta huruvida en terapis utfall är positivt eller negativt är att på 
olika vis försöka fånga upp och ringa in själva förändringen. En patient som söker terapi 
kommer med en subjektiv upplevelse men även också ofta med objektiva och mätbara 
symtom. Inom psykodynamiska terapier anses ofta den verksamma mekanismen vara 
omstrukturering av delar av personlighetsorganisationen, det vill säga målet är att komma åt 
det subjektiva snarare än att reducera symtom. Vid diagnosticering idag används ofta 
diagnossystemet DSM-5 vars uppbyggnad och kriterier till stor del bygger på hur symtom 
kommer till uttryck (American Psychiatric Association, 2013). Kritiken mot detta system är 
omfattande och för klinikern är detta system trubbigt då det inte tar hänsyn till den komplexa 
och unika individen utan bedömningen blir dikotom, huruvida diagnoskriterier uppfylls eller 
inte. Primärt fokus, förutom vilken diagnos patienten tilldelas, blir valet av behandling. I detta 
tvådelade sätt att tänka saknas en viktig del, terapeuten. Detta trots att forskning visat att 
terapeutens effekt på terapin ofta är större än val av metod (Silberschatz, 2015; Wampold, 
2015). Generiska terapeutegenskaper är en central del i detta, en annan del av det är 
terapeutens egen personlighet som är svårare att få syn på och operationalisera i studier. 
Vilken påverkan terapeutens personlighet har på sin patient och i förlängningen på terapins 
utfall är ännu inte beforskat. Mot denna bakgrund syftar vår studie till att försöka förstå om 
och i sådana fall hur terapeutens personlighetskonfiguration aktualiseras och samspelar med 
patientens. Silberschatz (2015) understryker vikten av att studier inom utfallsforskning ska 
betrakta dyaden som terapeut och patient tillsammans bildar som en egen variabel, till 
skillnad från den vikt som RCT-studier fäster vid homogena grupper av terapeuter och 



2 

patienter var för sig. Den kombinerade effekten som denna unika dyad har för utfall riskerar 
annars att missas och bortförklaras som felvarians. Denna studie behandlar dyaden terapeut 
och patient och har som teoretisk utgångspunkt Sidney Blatts tvåpolaritetsmodell (Blatt & 
Luyten, 2009), vilken utgår från individens sätt att fungera relationellt vilket är just vad som 
sker i en terapi i allmänhet och i psykodynamiska sådana i synnerhet. Den terapeutiska 
relationen är viktig för både process och utfall av terapin samtidigt som terapin ofta syftar till 
bland annat att stärka patientens känsla av agens, följaktligen är Blatts tvåpolaritetsmodell 
särskild relevant utifrån mötet och utvecklingen av relationen mellan patient och terapeut.  

Sidney Blatts tvåpolaritetsmodell 

Bakgrund 
Sidney Blatts utvecklingspsykologiska modell bygger bland annat vidare på den klassiska 
anknytningsteorin. Barnet knyter an till den närmaste och betydelsefullaste, den som kommer 
att bli den primära anknytningspersonen. Kvaliteten på relationen och mönstret den har leder i 
sin tur till att barnet utvecklar olika strategier med syfte att under rådande omständigheter få 
sina behov tillgodosedda i så hög utsträckning det är möjligt. Anknytningen klassificeras 
utifrån om barnet är tryggt eller otryggt. Det essentiella i denna process är det man valt att 
kalla tillfredställande förhållande (eng. gratifying involvement) (Behrends & Blatt, 1985) 
vilken utspelar sig under första fasen av relationen med anknytningspersonen. Denna process 
internaliseras för att senare kunna tillgodose barnet med en grundläggande förmåga till ”själv-
tröst” eller härbärgerande som den tidigare bara kunnat få utifrån. I takt med att utvecklingen 
fortskrider är det dessa internaliserade element som möjliggör för barnet att bli en mer separat 
och till slut autonom individ. Vägen dit beskriver Behrends och Blatt (1985) som cykler av 
matchning, relationsbrott och reparerande, en koordinerad vältajmad affektiv ömsesidighet 
mellan barnet och anknytningspersonen. Andra steget i denna process är det som han kallar 
”upplevd oförenlighet” (eng. experienced incompatibilities) och syftar till de oundvikliga 
brotten i relationen mellan barnet och anknytningspersonen. Dessa kan vara mer eller mindre 
intentionella och leda till mer eller mindre skada. Sker dessa brott inte prematurt kan barnet 
bibehålla psykologiskt viktiga aspekter av det tidigare tillfredställande förhållandet genom att 
göra det till en del av självet. Internaliseringen bidrar till förändringar och utveckling av den 
inre representationen av anknytningspersonen. 

Normalutveckling 
Behrends och Blatt formulerade 1985 en teori kring hur barnet utvecklas för att i vuxen ålder 
slutligen befinna sig på ett kontinuum med antingen fokus på relaterande i ena änden, det de 
kallar anaklitisk och självavgränsande, det de benämner som introjektiv i andra änden. 
Termen anaklitisk introducerades av Freud (Freud 1930/1961) vilken han hämtade från 
grekiskan ”anklitas” som betyder ”att vila eller luta sig på”. I sammanhanget syftar termen till 
att fånga den anaklitiska personens tendens att fokusera på själva relaterandet och relationerna 
i likhet med det ambivalenta/upptagna barnet. Termen introjektiv använde Freud tidigt 
(1930/1961) för att beskriva en process när en persons värderingar, kultur, motiv och 
inskränkningar införlivas i självet som personliga riktlinjer och normer. I likhet med det 
undvikande barnet strävar den introjektiva vuxna mot självständighet och är 
självavgränsande. 

Utvecklingen åt det ena eller det andra hållet sker växelvis och rör sig som en dubbelspiral 
mellan de två utvecklingslinjerna, relaterandet och självavgränsandet. Utvecklandet av 
relaterandet, det vill säga förmågan till personligt tillfredställande och meningsfulla relationer 
på den ena parallella utvecklingslinjen möjliggör i sin tur utvecklingen av självavgränsandet, 
det vill säga en differentierad känsla av självet som både är realistisk och positiv. 
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Utvecklingen av självavgränsandet i sin tur möjliggör den vidare utvecklingen av relaterandet. 
Dessa två aspekter utvecklas därmed och förfinas inom individen parallellt. (Luyten & Blatt, 
2013). 

Inom välfungerande personlighetsorganisationer råder balans mellan självavgränsning och 
relaterande och alla, trots balans, ligger lite mer åt det ena eller det andra hållet. Först när det 
syftar på den kliniska populationen använder Blatt de ursprungligt formulerade termerna 
anaklitisk/introjektiv person, den subkliniska personen benämns istället som 
relaterande/självavgränsande.  

I relation till psykopatologi 
Den anaklitiska personens tankeprocesser är mer figurativa och fokuserar främst på affekter 
och det visuella och karaktäriseras av simultant processande snarare än sekventiellt samt 
lägger vikt vid syntes för att skapa sammanhang istället för kritisk analys av separata element. 
Fokus är på mening, känslor, emotionella reaktioner och den anaklitiska personen är i hög 
grad medveten om och påverkas av sin omvärld. Dessa personer kännetecknas av ett stort 
behov av närhet, intimitet, relationer och upplever sig som beroende av andra vilket leder till 
svårigheter att sätta egna gränser. Denna upptagenhet av relationer och ”den andre” sker, 
precis som med det upptagna barnet, på bekostnad av utforskandet och utveckling av den 
egna identiteten (Blatt & Luyten, 2009). 

Den introjektiva personens tankeprocesser är istället mer bokstavliga, sekventiella och 
kritiska med ett fokus på agerande, mätbart beteende, logik och kausalitet. En tendens att 
lägga vikt vid analys och kritiskt granskande av separata element bidrar till att introjektiva 
personer blir mer påverkade av den inre än den yttre världen. En introjektiv person är 
upptagen vid att upprätta och vakta gränser gentemot andra. Det egna värdet och självkänslan 
beror på värderingar och ideal som svar på en kritisk omgivning vilket kommit att 
internaliserats, varför egenvärdet är avhängt på mätbar prestation. Detta skapar en sårbarhet 
för misslyckanden där skam och skuld är primära känslor (Blatt & Luyten, 2009). 

Utifrån att inte ha fått sina behov riktigt tillgodosedda ämnar den anaklitiska personen få detta 
genom att primärt fokusera på den andre och relationen, vilket inte sällan leder till ett 
beroende av den andre och en rädsla för separation. Den introjektiva har löst problemet 
genom att själv tillgodose behoven och till slut bara behöva sig själv och fokuserar primärt på 
det sakliga och logiska (Blatt & Luyten, 2009). 

Med hjälp av förståelsen för hur dessa två parallella linjer bidrar till att utveckla den 
välfungerande balanserade personlighetsorganisationen går det att förstå att utvecklingen även 
kan leda till psykopatologi. När personlighetsorganisationen blir mer ensidigt anaklitisk leder 
det till problematik där kärnan är relationer. Den anaklitiska personen är känslig och sårbar 
inför känslor av övergivenhet samt för att bli beroende av andra. Detta kan leda till specifika 
former av schizofreni och depression men även borderline-, beroende- och histrionisk 
personlighetsstörning vilka alla har en förvrängd och ensidig emfas på relaterande. En mer 
ensidigt introjektiv personlighet kan istället utveckla exempelvis paranoid schizofreni, OCD 
och narcissistisk personlighetsstörning vilka alla har en förvrängd och ensidig emfas på 
självdefinierandet (Luyten & Blatt, 2013).  

Tidigare utfallsforskning i relation till tvåpolaritetsmodellen 
Blatt själv har varit involverad i ett antal studier av terapiutfall utifrån anaklitisk/introjektiv 
problematik, flertalet av dem med små urvalsgrupper men med signifikanta resultat. I en 
studie av Blatt (1992) tog man del av data från projektet The Menninger Psychotherapy 
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Research Project (MPRP) med vilka man jämförde effekterna av psykoanalys som erhölls 
5ggr/v med Supportive Expressive Psychotherapy (SEP) vilket erhölls 2-3ggr/v. Urvalet 
bestod av 33 öppenvårdspatienter som med hjälp av Rorschach identifierades som antingen i 
huvudsak anaklitiska eller introjektiva. Två oberoende bedömare genomförde testningarna 
samt en extern som bedömde sju av patienterna då de ursprungliga bedömarna inte var 
överens. Av de 33 patienterna bedömdes 21 som i huvudsak anaklitiskt orienterade och 12 
som introjektiva. Vilken behandling patienten erhöll avgjordes av behandlarna själva utifrån 
den egna bedömningen av vad som ansågs mest lämpligt. Nio anaklitiska och sex introjektiva 
patienter fick genomgå psykoanalys och 12 anaklitiska och sex introjektiva erhöll SEP. 
Resultatet visade att terapierna gav olika effekt för de olika grupperna. Av de som genomgick 
psykoanalys visade samtliga på signifikant mer utvecklade positiva och adaptiva 
självrepresentationer. De introjektiva patienterna vilka erhöll SEP visade istället tendens på en 
minskning av positiva självrepresentationer. Båda grupperna visade effekt på reducering av 
negativa och maladaptiva självrepresentationer. Psykoanalys visade signifikant bättre resultat 
för den introjektiva gruppen vilka hade reducerat negativa och maladaptiva 
självrepresentationer medan detsamma gällde de anaklitiska patienterna som istället erhöll 
SEP. Blatts (1992) slutsats är att det stämmer väl överens med vad som förväntas av de två 
personlighetstyperna. De anaklitiska är mer relationella och kan tänkas svara bättre på en mer 
vägledande och relaterande terapeut medan de introjektiva är mer självavgränsande och 
analytiska har mer behållning av en mer tillbakalutad och neutral terapeut. 

I en studie som beskrivs i Blatt, Ford, Berman, Cook och Meyer (1988) och Blatt, Besser och 
Ford (2007) undersökte man sambandet mellan utfall och övervägande personlighetstyp hos 
90 svårt sjuka inneliggande patienter vilka samtliga erhöll psykodynamisk långtidsterapi. 
Dessa identifierades med hjälp av delar ur Rorschach, vilka avser mäta tre olika typer av 
tankestörningar, som antingen anaklitiska eller introjektiva vid start samt 15 månader in i 
behandling. Samtliga förbättrades signifikant avseende interpersonella relationer medan de 
introjektiva patienterna primärt uppvisade symtomreducering. Hela urvalet och i synnerhet de 
introjektiva patienterna erhöll ett högre resultat vid uppföljande intelligenstest så även 
förbättring i det som i Rorschach kallas fabulerad kombination vilket mäter grad av tendens 
till referentiellt tänkande det vill säga att testpersonen ser godtyckliga och ologiska samband 
mellan skilda objekt. Den anaklitiska gruppen visade istället på förbättring av motsatt natur 
inom det som kallas konfabulering, då uppvisas istället svårigheter med att upprätthålla 
gränser mellan objekt så även mellan sig själv och andra. Författarnas slutsats var att 
patienterna förändrades utifrån vad som förväntas av de två personlighetskonfigurationerna. 

Kemmerer (2006) studerade terapiutfall hos 27 vuxna öppenvårdspatienter indelade i tre 
grupper, anaklitiska, introjektiva eller blandad typ, vilka samtliga erhöll psykodynamisk 
korttidsterapi. Utfallsmått var symtombelastning, terapeutisk allians samt huruvida de 
depressiva symtomen var anaklitiska, introjektiva eller blandade till sin karaktär. 
Symtombelastning mättes kontinuerligt med täta mellanrum. Sex av patienterna bedömdes 
vara anaklitiska, 13 introjektiva och åtta blandade. Ingen skillnad i terapilängd uppmättes 
vilket gick mot förväntan om att patienterna av blandad typ skulle stanna längre i terapi på 
grund av en i allmänhet högre symtombelastning. Även de introjektiva förväntades stanna i 
terapi längre men istället utifrån perfektionism och plikttrogenhet. Grad av terapeutisk allians 
gick likaså emot förväntan då det en bit in i terapierna inte fanns någon skillnad där 
förväntningen var att den blandade typen och i synnerhet den anaklitiska snabbare skulle 
etablera en terapirelation. Ingen av grupperna förbättrades signifikant under terapin däremot 
förbättrades den blandade samt den anaklitiska gruppen signifikant under inledningsfasen. 
Författarna resonerar kring att det kan tänkas vara terapeutiskt i sig att få veta att man ska få 
börja i terapi för den anaklitiska patienten.  
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Werbart och Forsström (2014) undersökte i en utfallsstudie 14 patienter vilka samtliga fick 
genomgå psykoanalys om fyra sessioner i veckan. Symtom och utfallsmått var bland andra 
GSI utifrån SCL-90R. Hälften av gruppen bedömdes vara anaklitiska och hälften introjektiva. 
Efter avslut och uppföljning hade patienterna i huvudsak behållit sin personlighetstyp men var 
inte lika rigida utan mer balanserade och nyanserade. Alla patienter utom en som var 
oförändrad uppvisade symtomreducering. 

I en uppföljande kvalitativ studie av Werbart och Levander (2016) undersöktes patienternas 
subjektiva upplevelse av förändring. Patienterna intervjuades och materialet analyserades 
induktivt tematiskt. Den anaklitiska gruppen hade nått en mognare nivå av differentiering och 
utveckling av den egna identiteten medan en problematisk relation till närhet och intimitet 
kvarstod hos den introjektiva gruppen. Överlag beskrev den introjektiva gruppen att de haft 
mest hjälp av psykoanalys. Författarnas slutsats är att den psykoanalytiska tekniken behöver 
justeras utifrån patienten i syfte att återaktivera de tidiga utvecklingsprocesserna för att uppnå 
förändring.  

En tidigare studie (Werbart, Aldén & Diedrichs, 2017) studerade skillnad i förbättring hos 
samma patientgrupp som aktuell studie behandlar. 33 patienter klassificerades som antingen 
anaklitiska eller introjektiva och genomgick psykodynamisk terapi. Studien fann ingen 
skillnad i förbättring mellan de två olika personlighetstyperna. 

Terapeutens betydelse för patienten, relationen och utfall 
Terapeutens betydelse för terapirelationen och dess utfall har studerats relativt lite med tanke 
på hur stor inverkan en terapeut har på sin patient och med ganska liten insyn. Benjamin 
(2015) jämför terapi med andra typer av certifierade yrken där ett dåligt utfört arbete snabbt 
blir exponerat. Jämfört med atleter, konstnärer och yrken inom medicinen är lärandeprocessen 
inom psykoterapi passiv och privat. De sätt vi idag mäter och kontrollerar terapeutens 
skicklighet bleknar därför i jämförelse med det ständiga publika utförandet som andra yrken 
ställs inför (Benjamin, 2015). 

Wampold (2015) redogör för fynd i en metaanalys där man undersökt terapeuteffekter, det vill 
säga huruvida det skiljer i utfall mellan två terapeuter vilka arbetar med samma 
behandlingsmetod. Terapeutens effekt var större i naturalistiska studier än i RCT-studier 
vilket väcker frågan vad det är som gör att en del terapeuter lyckas bättre än andra trots 
samma metod (Wampold, 2015). 

Mötet: terapeut och patient 
En av många som försökt fånga vad som är verksamt i terapi och varför är forskaren Daniel 
Stern.  I en av sina publikationer har han med hjälp utav terapeuter försökt ringa in vad det är 
som de upplever som den verksamma mekanismen i terapi. I materialet fann han 
återkommande bland terapeuterna att de upplevde en, vad de beskrev, vag känsla av 
”moments of meeting” som de intuitivt visste hur det skulle handskas med. Det är dessa 
ögonblick mellan patient och terapeut som Stern vidare undersökt. Vi har alla en implicit och 
intuitiv känsla för vad vi ska säga och när i mötet med andra människor, det som Stern kallar 
”relationell implicit kunskap”. I en terapitimme när patient och terapeut möts kan det som han 
kallar ”ögonblick” uppstå och när dessa korta och katapultliknande tillfällen disponeras rätt, 
det vill säga om terapeuten lyckas använda sig av det på ett sätt som matchar patienten, kan 
det leda till ett ömsesidigt, omedvetet och fördjupat möte vilket Stern kallar ”specific moment 
of meeting” (Stern, 1998). 

Dessa ögonblick uppstår hela tiden i terapi och hanteras intuitivt av terapeuten och det är 
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dessa som får terapin att fortskrida och utvecklas. I takt med detta förfinas och expanderas 
parternas ”relationella implicita kunskap”, scheman av hur man är med andra. Det är dessa 
scheman som är byggstenarna i Bowlbys teori om inre arbetsmodeller och internalisering. I 
terapiprocessen uppstår vidare affektivt laddade ögonblick som Stern kallar ”now-moment”. 
Dessa ögonblick är sådana som potentiellt kan äventyra relationen eller ta den till en ny nivå 
beroende på hur parterna handskas med dem och är ofta överraskande i stunden och resultatet 
är helt avhängt på terapeutens intuitiva sätt att bemöta det. Vid ett gynnsamt sådant ögonblick 
fungerar det som en katapult vidare till en ny intersubjektiv kontext och terapins verksamhet 
är ett faktum (Stern, 1998). 

Anknytning till terapeuten 
Farber, Lippert och Nevas (1995) har i en artikel gjort om Bowlbys kriterier för anknytning 
till frågor vars svar ger tydliga implikationer på att teorin går att applicera på psykoterapi och 
psykoterapeutens betydelse varför det är relevant för denna studie. Kombinationen av att 
patienten söker hjälp i ett skede när den egna förmågan inte längre räcker till och en terapeuts 
genuina vilja att hjälpa gör att terapeuten bli en naturlig anknytningsperson. Vidare resonerar 
de om att den nya och osäkra miljön som terapin är aktiverar patientens anknytningsmönster 
och dess historia gör sig påmind och inre arbetsmodeller aktualiseras vilket kallar på särskild 
respons från terapeuten. Är terapeuten visare och starkare? Patienten kommer till terapeuten 
och söker bot och lindring och implicit förväntas terapeuten veta och kunna mer vilket kan 
jämföras med en klokare och starkare förälder. Är terapeuten som en trygg bas för 
utforskandet? I likhet med hur barnet vågar utforska världen med en trygg anknytningsperson 
kan även patienten utifrån tryggheten i terapin våga testa sina gränser och börja interagera 
med världen på nya sätt för att sedan återvända till det trygga terapirummet. I lyckosamma 
fall kan då patienten i ljuset av en ny trygg relation ompröva tidigt etablerade problematiska 
inre arbetsmodeller vilket är verksamt för terapin. Är terapeuten som en garant för 
överlevnad? Bowlby hävdade att anknytningspersonen har en biologisk funktion för 
överlevnad. Terapeutens roll beror på hur den vuxnes överlevnad definieras men då 
terapeuten kan lindra patienten från hopplöshet och förtvivlan går det att likna det vid 
föräldern som håller barnet ”vid liv”. Är terapeuten ett specifikt föremål för 
anknytningsbeteende? Precis som barnet som har ett fåtal personer den främst väljer kommer 
terapeuten att få samma betydelse för patienten som en av de få att anförtro sig åt. Är 
terapeuten ett objekt för starka affekter i relationen vilka påverkar upprätthållandet av den, 
relationsbrott, reparation och till sist förlust av den? Det finns både likheter och skillnader i 
detta påstående, i likhet med barnets idealiserande tidigt i anknytningsrelationen färgas den 
terapeutiska relationen av det som kallas positiv överföring då terapeuten blir idealiserad. 
Likaså är upprätthållandet av den terapeutiska relationen ofta positiv och relationen djupnar. 
Även relationsbrott, exempelvis semesteruppehåll har ofta, för redan i grunden tryggt 
anknutna individer, positiv inverkan på relationen då terapeuten bemöter och förstår känslor 
som kan uppstå. Precis som när barnet återförenas med sin anknytningsperson väcks positiva 
känslor på samma sätt när terapin återupptas och patienten känner ofta lättnad och glädje. Vid 
separation och förlust av en anknytningsperson sörjer barnet vilket även kännetecknar känslan 
patienter ofta upplever när en terapi avslutas (Farber et al., 1995). 

Lilliengren, Falkenström, Sandell, Mothander och Werbart (2015) har studerat hur patienten 
knyter an till sin terapeut. De undersökte med hjälp av patienters utsagor relationen mellan en 
trygg anknytning till terapeuten, patientskattad allians och utfall. I studien ingick 70 unga 
vuxna vilka erhöll psykoanalytisk psykoterapi. Resultat visade att en trygg anknytning till 
terapeuten var förenat med förbättring av symtom, global funktion och interpersonella 
problem även när man kontrollerade för alliansens effekt. Även vid uppföljning visade 
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resultat att en trygg anknytning borgade för att förbättringen höll i sig (Lilliengren et al., 
2015). 

Terapeutens personliga egenskaper 
Wampold (2011) har i ett flertal tidigare studier (Wampold, 2001, 2007, 2010) konstaterat att 
om det är skillnader i utfall mellan terapier så är dessa små vilket öppnar för frågan; vilka 
faktorer har då betydelse? Svaret är terapeuten och Wampold (2011) listar utifrån tidigare 
gjorda studier 14 kvalitéer och beteende som kännetecknar effektiva terapeuter: 1- 
Välutvecklade interpersonella färdigheter, 2- Patienten känner sig förstådd, litar på 
terapeuten och dess förmåga att kunna hjälpa, 3- Kan skapa allians med en bred variation av 
patienter, 4- Förklarar patientens problem på ett begripligt och adaptivt sätt, 5- Formulera 
en plan som är samstämmig med hur terapeuten förstår patientens problematik, 6- Kan 
influera, övertala och övertyga patienten på ett för terapin gynnsamt sätt, 7- På ett autentiskt 
sätt kontinuerligt stämma av hur processen fortlöper, 8- Är flexibel och justerar terapin 
utifrån exempelvis motstånd, 9- Undviker inte jobbigt material utan använder sig av det på ett 
adekvat sätt, 10- Kan kommunicera hopp och optimism, 11- Är medveten om patientens 
karaktäristika och kontext, 12- Är medveten om sin egen psykologiska process, 13- Kunskap 
utifrån forskning om vad som lämpar sig bäst för den enskilde patienten, 14- Försöker hela 
tiden att bli bättre och utveckla sig. 

I en studie av Chapman, Talbot, Tatman och Britton (2009) undersöktes hur terapeutens 
personlighet påverkade alliansen och studien utgick från Costa och McCraes 
femfaktormodell. Resultaten visade att en högre grad av ”neuroticism” hos terapeuten gav en 
högre skattad allians av patienten men skattades lägre av terapeuten själv. Hög grad av 
”öppenhet” var förenat med en lägre skattad allians av patienten och hög grad av ”vänlighet” 
var associerat med en lägre skattad allians av terapeuten. Deras slutsats är att då terapeuterna 
hade en generellt låg grad av ”neuroticism” och hög grad av ”öppenhet” är det önskvärt att 
dessa två faktorer ligger på en medelnivå vilket väntas ge en högre skattad allians bland 
patienterna. 

Ett norskt forskarlag (Hersoug, Hoglend, Monsen & Havik, 2001) har gjort en liknande studie 
där fokus var patientskattad allians, vilket enligt tidigare forskning predicerar utfall bättre än 
terapeutskattad (Hersoug et al., 2001). Terapeuternas professionella (erfarenhet, utbildning, 
utveckling och förmåga) och personliga variabler skattades så även terapeutens självkänsla, 
kvalité på tidiga relationer och allmänna värderingar. Resultaten visade att professionella 
variabler inte hade något signifikant påverkan på patientskattad allians utan trenden visade på 
ett negativt samband. Däremot fann man att ”varmare” terapeuter gav en högre patientskattad 
allians medan ”kallare” terapeuter genererade motsatsen. Vidare fann man att en dominant stil 
hos terapeuten var förenat med en högre patientskattad allians vilket författarna tolkar som att 
patienter föredrar en mer aktiv terapeut framför en neutral och tillbakalutad. Vad gäller 
likheter mellan terapeut och patient fann man att delade värderingar genererade högre 
patientskattad allians.  

Matchning av terapeutens och patientens anknytning  
Terapeutens egen anknytning är också av betydelse för patienten och terapirelationen. 
Rubino, Barker, Roth och Fearon (2000) fann i en studie att otryggt anknutna terapeuter 
svarade mindre empatiskt på sina patienter. Romano, Fitzpatrick och Janzen (2008) gjorde en 
liknande studie och fann stöd för hypotesen att matchning av anknytning skulle påverka 
djupet i terapisessionen. Särskilt negativ var kombinationen, otrygg ambivalent/upptagen 
patient och otrygg undvikande terapeut. Även Black, Hardy, Turpin och Parry (2005) 
undersökte betydelsen av terapeutens anknytning och resultaten går i linje med tidigare 
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studier det vill säga att tryggt anknutna terapeuter gynnade den terapeutiska alliansen medan 
otryggt anknutna rapporterade en sämre allians. Jämförelsevis få studier har gjorts på 
betydelsen av själva anknytningskombinationen terapeut och patient. Dozier, Cue och Barnett 
(1994) fann i en studie att otryggt anknutna behandlare var mer lyhörda för närhetsbehov och 
intervenerade på ett djupare plan med otryggt upptagna/ambivalenta patienter än de gjorde 
med otryggt undvikande patienter. Behandlare som själva var upptagna/ambivalenta 
intervenerade generellt på ett djupare plan och mer intensivt än vad undvikande behandlare 
gjorde.  

Matchning av terapeutens och patientens personliga egenskaper 
Studier på demografiska aspekter har gett slutsatsen att sådana likheter mellan patient och 
terapeut har en positiv påverkan på inledningsfasen av terapin, ökar sannolikheten att terapin 
fullföljs och kan i slutändan leda till en ökning av positiva upplevelser hos de som fullgör 
terapin. Matchning av ålder och socioekonomisk status är associerat med en, av patienten, 
positiv syn på terapirelationen. Kön och etnicitet är det som patienterna främst värdesätter 
matchning av vilket ökar upplevelsen av att bli förstådda och empatiskt bemötta (Beutler, 
Clarkin, Crago & Bergan, 1991). 

 
Mendelsohn och Geller (1967) fann att olikheter mellan terapeut och patient var förknippat 
med högre andel avhopp. I en annan studie av Herman (1998) visade resultatet tydligt att 
likheter mellan patient och terapeut gynnade terapins utfall. Att matcha terapi/terapeut och 
patient utifrån patientens preferenser har visat sig vara av vikt. I en metaanalys från 2011 
(Swift, Callahan & Vollmer, 2011) där man tittat på 35 studier gjorda på patientpreferenser 
visade resultatet tydligt att när patienten själv fick välja terapiform fullföljdes terapierna i 
högre grad men även utfallen var generellt bättre. Även förväntningar på terapeuten spelar in i 
matchningen. Arnkoff, Glass och Shapiro (2002) visade i en genomgång av gjorda studier att 
förväntningars påverkan varierade men i nästan hälften av studierna var korrelationen positiv. 
Flertalet studier är gjorda på förväntningar med olika fokus. En studie (Westra, Aviram, 
Barnes & Angus, 2010) fann att när patienterna förväntade sig bli ”grillade” och tvingade till 
att göra jobbiga saker, blev de positivt överraskade när terapeuterna lät dem ta kommandot 
själva, vilket i sin tur hade en positiv inverkan på utfall. Samma studie fann även att när 
patienten hade farhågor som inte blev bekräftade påverkades utfallen positivt. I en nyligen 
publicerad artikel (Zilcha-Mano, 2017) presenteras ett nytt sätt att förstå relationsbyggandet 
mellan terapeut och patient utifrån två komponenter. Dessa två komponenter är dels deras sätt 
att skapa relationer med andra generellt vilket benämns som ett stabilt personlighetsdrag hos 
personen (eng ”trait-like”) och dels den situationsbundna utvecklingsprocessen av sättet att 
relatera till andra (eng ”state-like”). Författaren resonerar kring att eftersom terapeutens sätt 
och mönster att skapa relation till andra är av högsta betydelse för allians och utfall så 
efterfråga hon studier med detta fokus. 
 
Både patientens och terapeutens reaktioner är beroende av hans eller hennes förflutna och 
nutid, realitet och fantasi, yttre och inre, samt medvetna och omedvetna processer (Igra, 
1983). Trots detta visar en litteratursökning på studier gjorda utifrån matchning av terapeutens 
och patientens personlighet tydligt att detta är ett outforskat område varför vår studie är 
relevant. 
 
Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur terapeutens personlighetskonfiguration, i termer av anaklitisk 
eller introjektiv orientering, aktualiseras i relationen med den specifika patienten tidigt i 
terapin. Vidare ämnar vi undersöka vilka samband som finns mellan de olika fyra möjliga 
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kombinationerna av patientens och terapeutens initiala personlighetskonfigurationer och utfall 
vid avslutning. I första steget kartlägger vi terapeutens personlighetskonfiguration, utifrån 
terapeutens beskrivning av sig själv som just den konkreta patientens terapeut, det vill säga 
hur terapeutens personlighetskonfiguration aktualiseras i relation till en specifik patient vid 
terapistart. I nästa steg undersöker vi sambanden mellan olika mönster av samstämmighet 
eller komplementaritet mellan patientens och terapeutens personlighetskonfiguration och 
utfall i termer av förändring i symtombelastning och inre representationer av själv och 
föräldrar. 

Frågeställningar 

1.   Hur ser fördelningen ut mellan de olika fyra möjliga kombinationerna, två 
samstämmiga och två komplementära, av patientens och terapeutens initiala 
personlighetskonfigurationer vid terapistart? 

2.   Hur skiljer sig grupperna av kombinationer åt gällande effektstorlekar i aktuella 
utfallsmått? 

3.   Hur stor andel av patienterna i respektive grupp uppnådde individuell förbättring? 
4.   Finns det några skillnader i förändring i symtombelastning och utvecklingsnivå av 

själv- och objektrepresentationer mellan de olika kombinationerna/grupperna av 
patientens och terapeutens initiala personlighetskonfiguration vid avslut? 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Denna studie är baserad på arkivdata från Young Adult Psychotherapy Project (YAPP), en 
longitudinell, prospektiv, naturalistisk studie av psykoanalytisk individuell terapi och 
gruppterapi vid det tidigare Psykoterapiinstitutet i Stockholm. Projektet pågick 1998-2002 
och etikprövades och godkändes av Regionala Etikprövningsnämnden på Karolinska Institutet 
i Stockholm och samtliga deltagare har gett sitt skriftliga samtycke, således omfattas denna 
aktuella studie av redan utförd etikprövning. Totalt inkluderades 134 patienter i studien (73% 
kvinnor, medelålder=22, åldersspann 18-25, SD=2,2). Av de 134 patienterna erbjöds 92 
patienter individualterapi och 42 erbjöds gruppterapi. Individualterapin pågick i genomsnitt 
22,2 månader (SD=17,2, Mdn=20) med en samtalsfrekvens av ett eller två samtal i veckan. 
Dessa patienter uppvisade vid 18 månaders uppföljning en signifikant förändring gällande 
samtliga utfallsmått (självskattad hälsa, självrapporterade symtom, global funktion, 
självuppfattning och självrepresentation, interpersonella problem och objektrepresentationer) 
förutom utvecklingsnivån gällande representation av modern (Philips, Wennberg, Werbart & 
Schubert, 2006). Då denna aktuella studie använder patientdata från tidigare studie i vilken 
samma undersökningsdeltagare från YAPP ingick har patienterna, terapeuterna, projektet och 
metod för datainhämtning tidigare beskrivits (Werbart, Aldén & Diedrichs, 2017). 
 
För att inkluderas i denna aktuella studie behövde patienterna vara 18-25 år vid tidpunkten för 
behandlingsstart av psykoanalytisk psykoterapi, vidare behövde intervjuer och data från före 
tidpunkten för behandlingsstart och vid avslut vara tillgängligt. Utifrån studiens design och 
data tillgänglig inkluderades i denna aktuella studie 33 av de 92 patienterna från gruppen som 
fick individualterapi.  
 
Tjugosju av de 33 patienterna var kvinnor och sex var män och genomsnittsåldern var vid 
start 22,3 år (SD=2,1). Fjorton patienter bodde ensamma, tio levde tillsammans med sin 
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partner, sju bodde med sina föräldrar och två delade boende med en vän och ingen var gift 
eller hade barn. Den vanligaste sysselsättningen var heltidsstudier (20 patienter), följt av 
heltidsarbete (åtta patienter) och arbete kombinerat med studier (fyra patienter) och en var 
sjukskriven. Av de 33 patienterna var 31 födda i Sverige, en inom Europa och en utanför. 
Fem patienter hade åtminstone en förälder med utländsk härkomst. Tjugofyra av patienterna 
hade minst en förälder med universitetsutbildning, således hade nio ingen förälder med 
utbildning på denna nivå. 
 
Tjugotre patienter hade en eller flera axel-I diagnoser (enligt DSM-IV-TR; APA, 2000) varav 
sex hade ångeststörning, två hade tvångssyndrom, tio hade depression, två hade alkohol- eller 
substansmissbruk och en hade akut stressyndrom. Tolv patienter uppfyllde kriterierna för 
minst en personlighetsstörning varav sex även hade en axel-I diagnos. Fyra patienter hade 
ingen psykiatrisk diagnos, femton hade haft tidigare kontakt med psykiatrin och 13 patienter 
hade tidigare erfarenhet av psykoterapi. 
 
Terapeuterna är i denna studie även undersökningsdeltagare då deras 
personlighetskonfiguration har bedömts i enlighet med studiens syfte. Studiens 33 patienter 
behandlades av 22 terapeuter, varav 15 var kvinnor. Terapeuternas grundutbildning innan 
utbildning till psykoterapeut varierade. Nio var psykologer, elva var socionomer och två var 
psykiater. Av de 22 terapeuterna var 21 legitimerade psykoterapeuter och en hade 
basutbildning i psykoterapi. Deras genomsnittliga år som verksamma legitimerade 
psykoterapeuter var 10,7 år (2-15 år, SD=4,1, Mdn=13) och deras genomsnittliga ålder var 
vid terapistart 56 år (36-64 år, SD=6,7, Mdn=58). Två terapeuter hade tre patienter var, nio 
hade två patienter och resten, 11 terapeuter, en patient var. Två patienter bytte under 
behandlingens gång terapeut varvid dessa patienter behandlades av två terapeuter var. 
 
Terapier 
Fokus för de individuella terapierna inom YAPP var utvecklingsrelaterade utmaningar och 
inte specifikt symtomlindring. Samtliga terapier var psykoanalytiska psykoterapier med 
objektrelationsteoretiskt fokus och inte manualiserade. Frånvaron av manual ger att 
behandlingsföljsamhet inte systematiskt utvärderades. Den genomsnittliga terapilängden var 
23,7 månader (7-55, SD=12,6). 
 
Datainsamling 
 

Object Relations Inventory 
Object Relations Inventory (ORI; Diamond, Kaslow, Coonerty & Blatt, 1990; Gruen & Blatt, 
1990) är en icke-strukturerad metod för att bedöma en individs inre representationer av själv 
och signifikant viktiga andra och kvalitén på dessa. Den har kommit att användas för att 
bedöma och förstå en persons förmåga att förstå den egna intersubjektiva interpersonella 
matrisen, självet. Metoden springer historiskt ursprungligen från ett penna-och-papper test där 
testpersonen skriftligt och fritt ombeds beskriva sina föräldrar (Parental descriptions, PD; 
Blatt, Wein, Chevron, & Quinlan, 1979 refererat i Huprich, Auerbach, Porcerelli, & Bupp, 
2016). Idag består ORI av att personen ombeds beskriva sina föräldrar, sig själv och sin 
terapeut.  
 
Blatt och kollegor (Blatt, 1974; Blatt et al., 1988; Blatt et al., 1979, Diamond et al., 1990) 
vidareutvecklade ORI till sin nutida form även om förfaringssättet tidigare påminde om det 
nuvarande (Huprich et al., 2016). Praktiskt går det till så att intervjuaren ber respondenten att 
beskriva exempelvis sin mor och följer sedan upp nyckelord, ”Du sa varm, kan du utveckla 
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det? Eller ” Distanserad sa du, kan du säga något mer om det?”. Enligt Huprich et al. (2016) 
används ORI idag för att kartlägga och förstå självbild och mönster för relaterande och 
konstaterar att det idag efter flera studier finns tydliga samband mellan ORI och faktorer 
förknippade med psykisk ohälsa som till exempel depression, självskadebeteende, negativ 
påverkan på relation till terapeut, otrygg anknytning och sämre förmåga till socialt samspel. 
Vidare menar (Huprich et al., 2016) att ovan nämnda objektrepresentationer är kliniskt 
värdefulla variabler vilka påvisats ha samband med en mängd andra relaterade utfallsmått. 

Patienterna i denna studie intervjuades med ORI innan terapistarten, vid avslut, 1,5 år 
respektive 3 år efter avslut. De patientintervjuer som använts i denna studie är från start 
respektive avslut av terapin. Intervjuerna varierade i både längd och struktur. Terapeuterna 
blev intervjuade enligt samma metod med skillnaden att de fick svara utifrån hur de bedömde 
patienten samt att de ombads beskriva sig själva som den specifika patientens terapeut. Det är 
denna självpresentation inför terapistart som bedömts och använts i denna studie. 

 
Utfallsmått 

 
Differentiation-Relatedness Scale 

Differentiation-Relatedness Scale (D-RS; Diamond, Blatt, Stayner & Kaslow, 1991) är mått 
på mognadsnivån i själv- och objektrepresentationer och skattas på de tre delskalorna Mor, 
Far och Själv. ORI-intervjuerna kan skattas kvantitativt på flera sätt (Huprich et al., 2016) 
varav D-RS är ett. D-RS syftar till att utifrån ORI-beskrivningarna vidare fånga kvaliteten i 
beskrivningarna på ett mer systematiskt sätt vilket inkluderar att nivån av utveckling gällande 
inre representationer och dess integrering skattas utifrån en 10-gradig skala (Diamond et al., 
1991). De högre nivåerna i DR-S är relaterade till en ökad differentiering och nyansering i 
själv- och objektrepresentationerna som då är mer stabila och uttalade. Den kliniska 
populationen finns oftast mellan nivå 1 och 5 och den subkliniska från 6-7 och uppåt (Levy, 
Blatt, & Shaver, 1998). DR-S används både som globalt mått och separat med delarna, Mor, 
Far, Själv och Terapeut som poängsätts från 1-10 var för sig. 

I syfte att i studien bedöma denna mognadsnivå i själv- och objektrelationer användes värden 
på D-RS för Mor, Far och Själv vilka hämtades från de skattningar som gjordes i samband de 
fyra mättillfällenas ORI-intervjuer. Intervjuerna skattades av bedömare som var tränade i 
metoden och interbedömarreliabiliteten (ICC=0,71; Hjälmdahl et al., 2001) ansågs vara god. I 
denna studie har de två första mättillfällenas skattningar från start och avslut använts. 
 

GSI 
I syfte att bedöma symtombelastning användes själskattningsinstrumentet Symptom 
Checklist-90-R med vilket det egna måendet den senaste veckan bedöms (SCL-90; Derogatis, 
1994). Instrumentet består av 90 frågor uttryckta på nio delskalor. Svaren skattas på en 
Likertskala i fem steg och de fem delskalorna bedöms ha hög reliabilitet och även en hög 
korrelation mellan delskalorna (Derogatis, Rickels & Rock, 1976) och den svenska 
översättningen av SCL-90-R uppvisar Cronbachs alpha 0,97 (Fridell, Cesaree, Johansson & 
Malling Thorsen, 2002). Då de nio delskalorna är högt korrelerade användes det globala 
måttet för de sammanslagna delskalorna, Global Severity Index (GSI). I denna studie används 
GSI från SCL-90-R från mättillfällena start och avslut. 
 



12 

Databearbetning 
 

Prototype Matching of Anaclitic-Introjective Personality Configuration 
I denna studie används skattningar av patienternas personlighetskonfiguration utförda med 
instrumentet Prototype Matching of Anaclitic-Introjective Personality Configuration (PMAI, 
Werbart & Levander, 2016). PMAI är ett instrument för att bedöma om en person är 
övervägande anaklitisk eller introjektiv, och i vilken grad, i sitt sätt att relatera till andra. 
Instrumentet är utvecklat av Werbart och Levander (2016) utifrån Blatts teori om 
anaklitisk/introjektiv personlighetskonfiguration. Instrumentet består av de båda 
personlighetskonfigurationerna beskrivna i text och tillvägagångsättet är prototypmatchning, 
det vill säga en expertbedömning görs av, utifrån Blatts (2008) beskrivningar av de två 
personlighetstyperna, i vilken grad en person stämmer in på vardera prototyp. Dessa 
skattningar utfördes i tidigare studie (Werbart, Aldén & Diedrichs, 2017) och avses i denna 
studie användas tillsammans med skattningar av terapeuternas självpresentationer utförda av 
denna studies författare. Då denna studies skattning av terapeuterna tillsammans med tidigare 
studies skattningar av patienterna utgör grundläggande analysunderlag, följer denna studies 
författare samma procedur som tidigare studie för skattning samt beräkning av 
interbedömarreliabilitet. 
 
Terapeuterna skattades som huvudsakligen anaklitiska eller introjektiva vid start för terapin 
utifrån PMAI. Bedömarna avgjorde i vilken utsträckning transkriberade ORI-intervjudata 
matchade prototypbeskrivningarna av både anaklitisk och introjektiv personlighet (bilaga 1) 
utifrån en skala i fem steg från 1 (stämmer bara lite eller inte alls med prototypen) till 5 
(stämmer väldigt bra). Två tidigare studier har uppvisat god interbedömarreliabilitet för PMAI 
(ICC=0,65; Werbart & Forsström, 2014 och ICC=0,726; Werbart et al., 2017). Denna studie 
använder framförallt den binära kategoriska klassifikationen, vilken av de två prototyperna 
som bäst stämmer in på undersökningsdeltagarens personlighetskonfiguration som grundar 
sig på den dimensionella skattningen. Ingen tidigare studie har som denna aktuella använt 
PMAI i syfte att bedöma terapeuterna. 
 
Två bedömare (studiens båda författare) tränades i användandet av PMAI innan 
bedömningarna av de 33 terapeutintervjuerna utförde. Träningen bestod av bedömning av 22 
intervjuer från de fall där patientdata vid något tillfälle saknades och därmed inte utgjorde 
någon av de 33 i studien inkluderade patienterna. Därefter skattade bedömarna oberoende av 
varandra hälften (17 intervjuer) av materialet, varpå interbedömarreliabilitet för denna hälft 
beräknades. I de fall där bedömarnas dimensionella skattningar inte stämde överens (två eller 
fler skalsteg ifrån varandra) så genomfördes en diskussion med påföljande 
konsensusbedömning som ett steg i att finjustera bedömningen. I de fall där skillnaden mellan 
de båda bedömarna var mindre än två steg användes medelvärdet av de två skattningarna. 
Därefter skattade bedömarna oberoende av varandra andra hälften (16 intervjuer) varpå 
interbedömarreliabilitet beräknades för denna hälft och för materialet som helhet. I de tre fall 
där konsensus mellan bedömarna inte var möjlig att uppnå i syfte att fastställa den binära 
kategoriska skattningen konsulterades en extern bedömare, i detta fall studiens handledare 
tillika konstruktör av PMAI. 
 

Beräkning av interbedömarreliabilitet 
De dimensionella skattningarnas interbedömarreliabilitet beräknades med värdet på intraklass 
korrelationskoefficienten (ICC) enligt Hallgrens (2012) rekommendationer i syfte att bedöma 
absolut överensstämmelse. I likhet med Werbart et al. (2017) ansågs måttet för ”average 
measures” vara mest relevant då det även i denna studie var samma två bedömare som utförde 
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samtliga skattningar. Första halvan av materialet beräknades ICC vara på gränsen till god, 
0,595, uttryckt i Cicchettis (1994) gränsvärden, och för andra halvan beräknades ICC till god, 
0,749. För hela materialet beräknades ICC vara god, 0,679. 
 
För de kategoriska skattningarnas interbedömarreliabilitet beräknades korrelationsmåttet 
Cohens kappa och utläses nedan enligt Landis och Kochs (1977) gränsvärden. För första 
halvan beräknades Cohens kappa till 0,648, vilket anses var bra, och för andra halvan till 
0,586, det vill säga måttligt bra. För hela materialet beräknades Cohens kappa till 0,629, en 
bra överensstämmelse. 
 

Poweranalys 
För att få en uppskattning av studiens statistiska power beräknades den för t-test för 
oberoende mätningar med tvåsidig prövning med en alfanivå på 0,05 och med en effektstyrka 
på 0,5 (dvs. medelhög enligt Cohen, 1992). För skillnader mellan två grupper är studiens 
power låg (26%), vilket innebär en överhängande risk för typ II-fel. 
 
Dataanalyser 

 
Frågeställning 1. Fördelning mellan fyra möjliga kombinationer av patienters och 
terapeuters personlighetskonfiguration 

Patienterna och terapeuterna delas in i fyra olika grupper baserat på de kombinationer som är 
möjliga utifrån de kategoriska skattningarna uttryckta i två kategorier, anaklitisk och 
introjektiv. Skattningarna genomfördes med det ovan beskrivna instrumentet PMAI (PMAI; 
Werbart & Levander, 2016), och uttrycker vilken av de båda prototyperna (anaklitisk eller 
introjektiv) som bedömts bäst stämma in på patientens och terapeutens personlighet som den 
uttrycks i ORI-intervjun. Fördelningen av de fyra möjliga kombinationerna av patienter och 
terapeuter uttrycks fortsättningsvis som grupper. Således kommer analyserna att behandla två 
samstämmiga grupper respektive två komplementära grupper, där samstämmig innebär att 
patient och terapeut bedömts vara lika och komplementär där de bedömts vara olika. De två 
samstämmiga grupperna är där både patient och terapeut bedömts vara anaklitiska (A/A) samt 
då patient och terapeut bedömts vara introjektiva (I/I). De två komplementära grupperna är en 
där patient bedömts vara anaklitisk och terapeut bedömts vara introjektiv (A/I) och en där 
patient bedömts vara introjektiv och terapeut bedömts vara anaklitisk (I/A). Utöver att 
redovisa fördelning mellan grupperna avses att även redovisa för hur medelvärden för de två 
olika personlighetsdimensionerna anaklitisk respektive introjektiv skiljer sig mellan 
grupperna. För både patienter och terapeuter finns dimensionella data från terapistart och från 
avslut finns data tillgängligt endast för patienter. 
 

Frågeställning 2. Hur grupperna skiljer sig åt avseende effektstorlekar i aktuella 
utfallsmått 

I syfte att granska hur grupperna skiljer sig åt gällande förändring i utfallsmått beräknades 
effektstorlek för differensen mellan det för gruppen genomsnittliga värdet för terapistart och 
det genomsnittliga värdet för avslut för samtliga fyra utfallsmått som finns tillgängliga för 
samtliga fyra grupper. Detta innebär att sexton (4 X 4) effektstorlekar beräknas och redovisas 
(GSI, D-RS för mor, far och själv). I detta initiala skede baseras effektstorleken på 
medelvärdesdifferensen mellan start och avslut för respektive grupp och utfallsmått. Den 
effektstorlek som redovisas är Hedges’ g korrigerad för små stickprov enligt Hedges och 
Olkins (1985), Lakens (2013) och Durlaks (2009) rekommendationer, då Cohens d tenderar 
att överskatta effektstorleken ju mindre stickprovet är. Detta är en skillnad som minskar i takt 
med att stickprovet blir större. För beräkning av effektstorlekar användes en kalkylator för 
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effektstorlekar skapad av DeFife (2009). 
 

Frågeställning 3. Antal av patienterna i respektive grupp som uppnådde individuell 
förbättring 

Global Severity Index (GSI) beräknas från SCL-90-R och kan som nämnts ovan användas för 
att skilja mellan klinisk population och funktionell distribution. Detta möjliggör beräkning av 
huruvida en individ uppnått kliniskt signifikant förändring och reliabel förändring på aktuellt 
utfallsmått, GSI. För de 33 patienter som ingår i denna studie har denna beräkning utförts bl.a. 
i Werbart et al. (2017), och dessa beräkningar används för denna studies kartläggning och 
analys av patienterna i respektive grupp som uppnådde individuell förbättring. Med grupp 
avses denna studies indelning i de fyra grupper som utgörs av kombinationerna av 
patienternas och terapeuternas personlighetskonfigurationer. Werbart et al. (2017) använde 
Jacobson och Truax (1991) kriterium C för att skapa ett gränsvärde i syfte att skilja mellan 
klinisk och icke-klinisk population. Detta kriterium används då dessa båda populationer 
överlappar varandra och för beräkning av detta gränsvärde jämfördes GSI-värdena från 
terapistart i YAPP-projektet med de svenska normerna för unga vuxna (20-25 år) (Andersen 
& Johansson, 1998; Fridell, et al., 2002). Gränsvärdet beräknades till 0,90 på GSI för den 
ursprungliga grupp på 92 patienter i individualterapi som denna studies 33 patienter är 
hämtade ifrån. Således används detta gränsvärde, GSI=0,90, för denna studies 33 patienter. 
 
Jacobson och Truax (1991) har utvecklat Reliable Change Index i syfte att säkerställa att en 
förändring är statistiskt tillförlitlig oavsett riktning, reliable change (RC), det vill säga att 
förändringen inte beror på brister hos mätmetoden. Index för förändringen skall, för att anses 
vara reliabel, vara större eller lika med 1,96 (p<0,05) i förhållande till det ursprungliga värdet 
(Jacobson & Truax, 1991). I bland annat Werbart et al. (2017) betecknas och definieras 
individuell förbättring som antingen RC eller CI där CI innebär ”clinically signifikant 
improvement”, det vill säga både reliabel förändring (RC) och förflyttning från klinisk till 
icke-klinisk population.  
 

Frågeställning 4. Skillnader i förändring i symtombelastning och utvecklingsnivå av 
själv- och objektrepresentationer mellan de olika grupperna av kombinationer av 
personlighetskonfigurationer 

När värden på förändring ska jämföras uppstår problem med att initiala skillnader mellan 
individer, olika utgångsvärden, antingen över- eller underskattar storleken på förändringen 
(Steketee & Chambless, 1992). I denna studie, tillika i Werbart et al. (2017), används 
standardiserade residuala gain scores för beräkning av skillnader mellan grupperna. Detta är 
en metod som korrigerar för de initiala skillnaderna mellan grupper och individer vilka nämns 
ovan samt för de eventuella mätfel som uppstår vid upprepade mätningar med samma 
instrument (Cronbach & Furby, 1970; Steketee & Chambless, 1992). Skillnader i förändring 
mellan terapins start och avslut för de fyra utfallsmåtten, GSI och tre olika DR-S, beräknades 
med en multivariat analys av kovarians (MANCOVA) med behandlingens längd, duration, 
som kovariat. 
 
Etikprövning 
Data som denna studie använder sig av tillhör YAPP-projektet, vilket etikprövats och 
godkänts. Samtliga deltagare har vid projektets start givit informerat samtycke innan 
datainsamlingen startade. 
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Resultat 
 
Frågeställning 1. Fördelning mellan fyra möjliga kombinationer av patienters och 
terapeuters personlighetskonfiguration 
De 22 terapeuter som ingick i denna studie har bedömts och skattats vid 33 unika terapier i 
samband med terapistart. Dessa behandlas i analyser som enskilda och unika 
undersökningsdeltagare om inte annat anges oavsett om de behandlat en eller fler patienter, 
vilket redovisas ovan. Tjugo av de 33 terapeuterna skattades vid terapistart som övervägande 
anaklitiska och 13 som introjektiva avseende den kategoriska PMAI-skattningen. För 
patienterna är denna fördelning den motsatta, d.v.s. 20 klassades som introjektiva och 13 som 
anaklitiska.  
 
Tabell 1. Dimensionell skattning på PMAI för samtliga patienter och terapeuter vid terapistart 
resp. avslut (endast patienter). 
 Patienter  Terapeuter  
n 33  33  
Terapistart M SD M SD 

Anaklitisk  2,21 0,86 2,30 0,79 
Introjektiv  2,65 0,85 1,97 0,79 

Avslut     
Anaklitisk  2,08 0,81 - - 
Introjektiv  2,62 0,68 - - 

 
Terapeuternas medelvärde för den anaklitiska dimensionen är högre än patienternas vid start 
och terapeuternas medelvärde för den introjektiva dimensionen är lägre (se tabell 1). 
Terapeuter och patienter delades in i fyra grupper utifrån de kategoriska PMAI-skattningarna, 
två samstämmiga och två komplementära. De samstämmiga grupperna bestod dels av 
anaklitiska patienter och anaklitiska terapeuter (A/A, åtta patient/terapeut-par) och dels av 
introjektiva patienter med introjektiva terapeuter (I/I, åtta patient/terapeut-par). De 
komplementära grupperna bestod dels av anaklitiska patienter med introjektiva terapeuter 
(A/I, fem patient/terapeut-par) och dels av introjektiva patienter med anaklitiska terapeuter 
(I/A, tolv patient/terapeut-par). Medelvärden för de fyra olika gruppernas dimensionella 
PMAI-skattningar för terapeuter och patienter vid terapistart och patienter vid avslut terapi 
redovisas i tabell 2. Både terapeuternas och patienternas medelvärden för de två 
dimensionerna uppvisar i de fyra grupperna en klar övervikt med minst ett helt skalsteg för 
den dimension som ligger till grund för den kategoriska skattningen och gruppindelningen. 
De anaklitiska patienterna uppvisar vid avslut en tendens till större balans mellan de båda 
dimensionerna oavsett om terapeuten var samstämmig eller komplementär. 
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Tabell 2. Dimensionell skattning på PMAI för fyra grupper av terapeuter och patienter vid 
terapistart samt patienter vid avslutad terapi. 
Kombination A/A I/I A/I I/A 
n 8 8 5 12 
Terapistart 
terapeuter 

M SD M SD M SD M SD 

Anaklitisk 3,13 0,58 1,56 0,42 1,50 0,35 2,58 0,42 
Introjektiv 1,44 0,42 2,88 0,52 2,70 0,27 1,42 0,36 

Terapistart 
patienter* 

        

Anaklitisk 3,13 0,64 1,56 0,50 3,00 0,00 1,71 0,50 
Introjektiv 2,00 0,00 3,06 0,82 1,70 0,57 3,21 0,62 

Avslut 
patienter* 

        

Anaklitisk 2,56 0,62 1,75 0,76 2,20 0,84 1,92 0,87 
Introjektiv 2,19 0,75 2,88 0,58 2,30 0,84 2,88 0,48 

* A/A=Anaklitisk patient med anaklitisk terapeut; I/I=Introjektiv patient med introjektiv terapeut; 
A/I=Anaklitisk patient med introjektiv terapeut; I/A=Introjektiv patient med anaklitisk terapeut 
 
Av de elva terapeuter som hade mer än en patient var bedömdes sex vara olika med olika 
patienter utifrån den kategoriska PMAI-skattningen, anaklitisk eller inrojektiv, och fem 
terapeuter skattades likadant vid olika tillfällen oberoende av patient. 
 
Frågeställning 2. Hur grupperna skiljer sig åt avseende effektstorlekar i aktuella utfallsmått 
De två samstämmiga grupperna uppvisade (se tabell 3) stora effektstorlekar (Hedges’ g>0,8), 
1,39 för A/A respektive 1,92 för I/I, på GSI-förändring mellan start och avslut, medan de båda 
komplementära uppvisade små effektstorlekar (0,2<Hedges’g<0,5), 0,38 för A/I respektive 
0,29 för I/A. Gällande D-RS uppvisade de anaklitiska patienterna, fördelade på en 
samstämmig och en komplementär grupp, stora effektstorlekar i både Mor, Far och Själv 
medan de introjektiva patienterna, fördelade på en samstämmig och en komplementär grupp, 
uppvisade små till måttliga effektstorlekar på de tre D-RS-måtten. 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för utfallsmått vid terapistart och avslut samt 
effektstorlekar för förändring vid avslut för fyra grupper av kombinationer av 
personlighetskonfigurationer. 

Anaklitisk P/Anaklitisk T (A/A) Introjektiv P/Introjektiv T (I/I) 
Utfalls-
mått 

n m sd Hedges’ g 
(korrigerad) 

n m sd Hedges’ g 
(korrigerad) 

N 

GSI          
T1 8 1,75 0,78  8 1,40 0,51  16 
T2 7 0,69 0,62 1,39 7 0,56 0,25 1,92 14 
D-RS          
Mor          
T1 8 6,50 0,93  8 7,13 0,83  16 
T2 8 7,75 0,71 1,43 8 7,13 0,99 0,00 16 
Far          
T1 8 6,50 0,93  8 6,63 1,51  16 
T2 8 7,38 0,74 0,99 8 7,38 1,06 0,54 16 
Själv          
T1 8 6,25 1,04  8 6,75 1,04  16 
T2 8 7,38 0,74 1,18 8 7,00 2,20 0,14 16 

Anaklitisk P/Introjektiv T (A/I) Introjektiv P/Anaklitisk T (I/A) 
GSI          
T1 5 1,38 0,59  12 1,24 0,64  17 
T2 5 1,17 0,39 0,38 11 0,98 1,09 0,29 16 
D-RS          
Mor          
T1 5 5,00 2,24  12 6,67 1,23  17 
T2 5 7,00 1,22 1,00 12 6,67 1,07 0,00 17 
Far          
T1 5 5,40 2,07  12 6,67 1,07  17 
T2 5 7,00 1,22 0,85 12 7,25 0,87 0,58 17 
Själv          
T1 5 4,60 2,41  12 6,25 1,29  17 
T2 5 6,80 1,79 0,94 12 7,17 1,11 0,73 17 
T1=Terapistart; T2=avslut 
 
Efter denna preliminära granskning av effektstorlekar, utifrån skillnaden i GSI mellan de 
samstämmiga grupperna och de komplementära, slogs de fyra grupperna ihop till två (se 
tabell 4 för deskriptiva data över dimensionella skattningar). 
 



18 

Tabell 4. Dimensionell skattning på PMAI för två grupper av terapeuter och patienter vid 
terapistart samt patienter vid avslutad terapi. 
Kombination Samstämmig 

(A/A+I/I) 
 Komplementär 

(A/I+I/A) 
 

n 16	    17	    
Terapistart terapeuter M	   SD M	   SD 

Anaklitisk 2,34	   0,94 2,26	   0,64 
Introjektiv 2,16	   0,87 1,79	   0,69 

Terapistart patienter     
Anaklitisk 2,41 1,08 2,09 0,73 
Introjektiv 2,53 0,78 2,76 0,92 

Avslut patienter     
Anaklitisk 2,16 0,79 2,00 0,85 
Introjektiv 2,53 0,74 2,71 0,64 

 
Den samstämmiga gruppen (se tabell 5) uppvisar en stor effektstorlek på GSI (1,59) och 
måttliga på de tre D-RS-måtten (Mor 0,68, Far 0,75 och Själv 0,50) medan den 
komplementära gruppen uppvisar en liten effektstorlek på GSI (0,31), liten effektstorlek på D-
RS Mor (0,40), måttlig på D-RS Far (=0,69) och stor för D-RS Själv (0,81). 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för terapistart och avslut samt effektstorlekar 
för förändring vid avslut för två grupper av kombinationer av personlighetskonfigurationer. 

Samstämmig (A/A+I/I) Komplementär (A/I+I/A) 
Utfalls-
mått 

n m sd Hedges’ g 
(korrigerad) 

n m sd Hedges’ g 
(korrigerad) 

N 

GSI          
T1 16 1,57 0,66  17 1,28 0,61  33 
T2 14 0,63 0,46 1,59 16 1,04 0,91 0,31 30 
D-RS          
Mor          
T1 16 6,81 0,91  17 6,18 1,70  33 
T2 16 7,44 0,89 0,68 17 6,76 1,09 0,40 33 
Far          
T1 16 6,56 1,21  17 6,29 1,49  33 
T2 16 7,38 0,89 0,75 17 7,18 0,95 0,69 33 
Själv          
T1 16 6,50 1,03  17 5,76 1,79  33 
T2 16 7,19 1,60 0,50 17 7,06 1,30 0,81 33 
T1=Terapistart; T2=avslut 
 
Frågeställning 3. Antal av patienterna i respektive grupp som uppnådde reliabel förbättring 
Vid starten för terapin tillhörde 28 (85%) av de 33 patienterna den kliniska populationen och 
vid avslut hade 17 (57%) av 30 patienter förbättrats (se tabell 6). Av de 17 förbättrade 
återfanns 11 av dessa i den samstämmiga gruppen, vilka utgjorde 79% av gruppens 14 
patienter. Motsvarande siffra för den komplementära gruppen var 6 förbättrade patienter 
(37,5% av gruppens 16 patienter). 
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Tabell 6. Patienter under och över kliniskt gränsvärde, förbättrade patienter (reliabel 
förändring eller kliniskt signifikant förbättring) och ej förbättrade (ingen förändring och 
försämring). 

 T1 T2 
Grupp Sam. Komp. Total Sam. Komp. Total 
n 16 17 33 14 16 30 
GSI       
Klinisk 15 

(94%) 
13 
(76%) 

28 
(85%) 

1 
(7%) 

7 
(44%) 

8 
(27%) 

FD 1 
(6%) 

4 
(24%) 

5 
(15%) 

13 
(93%) 

9 
(56%) 

22 
(73%) 

Förbättrade - - - 11 
(79%) 

6 
(37,5%) 

17 
(57%) 

Ej 
förbättrade 

- - - 3 
(21%) 

10 
(62,5%) 

13 
(43%) 

Data saknas    2 1 3 
T1=Terapistart; T2=avslut. N varierar beroende på antal respondenter vid respektive mättillfälle. Kliniskt 
gränsvärde GSI=0,90. Siffror inom parantes anger procentuell fördelning. 
 
Frågeställning 4. Skillnader i förändring i symtombelastning och utvecklingsnivå av själv- 
och objektrepresentationer mellan de olika grupperna av kombinationer av 
personlighetskonfigurationer 
Avseende skillnader i förändring mellan terapins start och avslut för de fyra utfallsmåtten (se 
figur 1), förelåg det totalt sett för de fyra utfallsmåtten sammanslagna en signifikant skillnad 
mellan de båda grupperna samstämmig och komplementär, F(4,24)=2,94, p=0,041; Wilks’ 
Lambda=0,67, partiell η2 =0,329. Analysen visade en större förändring för den samstämmiga 
gruppen. När de olika utfallsmåtten analyserades var för sig i en post hoc-analys med en 
Bonferroni justerad alpha-nivå, förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna för GSI; 
F(1,27)=6,22, p=0,019, partiell η2 =0,187 och för D-RS Mor; F(1,27)=5,81, p=0,023, partiell 
η2 =0,177. Analysen visade en större förändring för dessa båda utfallsmått för den 
samstämmiga gruppen. Gällande D-RS Far och Själv förelåg ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. I samband med ovan redovisade analys noterades extremvärden på samtliga tre D-
RS-mått för en av patienterna. Efter kontroll konstaterades dessa extremvärden inte påverka 
resultaten ovan. Vidare konstateras ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende D-
RS Själv trots stor effektstorlek för den komplementära gruppen (se tabell 5) vilket härleds till 
den stora standardavvikelsen för medelvärdena från start och avslut (SD=1,79 resp. 1,30). 
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Figur 1. Medelvärden på samtliga utfallsmått för två grupper vid terapistart och avslut. 
 

 
Diskussion 

 
Denna studie syftade till att undersöka hur terapeutens personlighetskonfiguration, i termer av 
anaklitisk eller introjektiv orientering, aktualiseras i relationen med den specifika patienten 
tidigt i terapin. Vidare ämnade vi undersöka vilka samband som fanns mellan de olika fyra 
möjliga kombinationerna av patientens och terapeutens initiala personlighetskonfigurationer 
och utfall vid avslutning. De 33 patienter som ingick i denna studie fick terapi av 22 
terapeuter, vilka klassificerades som antingen anaklitiska eller introjektiva för varje terapi 
med en specifik patient. Terapeuterna klassificerade som introjektiva i 13 terapier och som 
anaklitiska i 20. Patienterna var klassificerade i en tidigare studie (Werbart et al., 2017) och 
de 33 terapeutklassificeringarna matchades med patienterna, varpå dessa par indelades i fyra 
grupper, två samstämmiga och två komplementära. De samstämmiga bestod av anaklitiska 
patienter med anaklitiska terapeuter och introjektiva patienter med introjektiva terapeuter. De 
två komplementära grupperna bestod av anaklitiska patienter med introjektiva terapeuter och 
introjektiva patienter med anaklitiska terapeuter. Effektstorlekar, Hedges’ g, för gruppernas 
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medelvärden för differensen mellan terapistart och avslut beräknades för de fyra utfallsmått 
som användes i denna studie, GSI, D-RS Mor, Far och Själv. Utifrån de stora 
effektstorlekarna för GSI för de båda samstämmiga grupperna och de små för de båda 
komplementära grupperna slogs de fyra grupperna ihop till två, en samstämmig och en 
komplementär grupp innehållandes 14 respektive 16 patienter tillika terapeuter. De 
samstämmiga skilde sig signifikant från de komplementära på utfallsmåtten GSI och D-RS 
Mor samt uppvisade en större förbättring på dessa två mått. Vidare visade sammanställning av 
de båda grupperna att andelen som förbättrades individuellt, var markant större i den 
samstämmiga gruppen jämfört med den komplementära gruppen. 
 
Terapeuterna inom den samstämmiga gruppen uppvisade, baserat på de dimensionella 
skattningarna, en tendens till större skillnad mellan de två dimensionerna anaklitisk och 
introjektiv. Inom den komplementära gruppen uppvisade däremot terapeuterna en mindre 
skillnad mellan de två dimensionerna anaklitisk och introjektiv.  
 
Silberschatz (2017) använder i sin studie en fall-specifik design vilket han menar behövs i 
syfte att driva processforskningen framåt. Denna design och metod gör medvetet avkall på 
strävan efter homogena grupper, vilket är starkt kopplat till RCT-studier. Silberschatz menar 
att RCT-studier riskerar att avfärda de effekter som kombinationen av terapeut och patient 
utgör som felvarians inom de grupper som forskarna försöker hålla så homogena som möjligt. 
Detta innebär att patient i kombination med terapeut, paret eller fallet i Silberschatz studie 
(2017), betraktas som en variabel, vilken har visat sig ha betydelse för utfallet i vår studie. I 
vår studie behandlade vi, vilket Silberschatz efterlyser, paret patient och terapeut som den 
oberoende variabeln och vi undersökte på vilket sätt kombinationen påverkade utfallet. Till 
skillnad från Werbart et al. (2017), vilka undersökte samma 33 patienter som vi och 
skillnaden i utfall mellan grupperna anaklitisk och introjektiv, undersökte vi huruvida 
matchningen, paret, påverkade utfallet. Werbart et al. (2017) fann ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Vi fann en signifikant skillnad för utfallsmåtten GSI och D-RS Mor med 
den samstämmiga gruppen, när patient och terapeut kategoriseras som lika, som den med 
störst förbättring samt markant fler individuellt förbättrade patienter. Vidare visade vår studie 
att en större andel förbättrades individuellt än inom både den anaklitiska och introjektiva 
patientgruppen i föregående studie på samma patienter (Werbart et al., 2017). Vår studie visar 
att Silberschatz’ tes och förslag till studiedesign, att det inom processforskning är nödvändigt 
att betrakta effekten som terapeut och patient utgör på varandra och tillsammans, ger resultat. 
Trots att vår studie hade lika låg power som tidigare studie, erhöll vi ett signifikant resultat 
gällande utfall då vi betraktade patient och terapeut som par. Detta visar på att det inom den 
av oss och tidigare studie (Werbart et al., 2017) undersökta patientgruppen faktiskt doldes en 
effekt av kombinationen patient och terapeut. 

Genom att studera kombinationen patient och terapeut, i enlighet med Silberschatz’ (2017) 
förslag, har vi i vår studie påvisat att terapeuten i enlighet med Wampold (2011), har 
betydelse för utfallet och påverkar effekten av terapin. Terapeutens effekt på terapin hade inte 
varit möjlig att upptäcka om vi i vår studie betraktat och antagit terapeutgruppen som 
homogen. Våra resultat talar även för att det inte bara finns en mellan-terapeut effekt utan det 
verkar också finnas en inom-terapeut effekt. Några av terapeuterna behandlade flera patienter 
men klassificerades inte likadant utifrån PMAI med de olika patienterna. Terapeuterna 
uppvisar i vår studie en tendens till att kunna forma en arbetsallians med ett brett spann av 
olika patienter, vilket Wampold (2011) konstaterar är ett drag som utmärker effektiva 
terapeuter. 

Forskning (t.ex. Taber et al., 2011) visar att likhet mellan patient och terapeut i personlighet 
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kan vara en bidragande faktor till en bättre allians dem emellan vilket i många studier 
predicerar bättre utfall. Farber och Metzger (2009) konstaterar att icke-komplementära 
anknytningstendenser gynnar behandlingsutfall för patienter med allvarlig psykisk ohälsa och 
efterlyser fler studier på området patient och terapeut-matchning. Vår studie klassificerar och 
matchar patienter av varierande grad av psykisk ohälsa och terapeuter utifrån de delvis 
anknytningsbaserade begreppen anaklitisk och introjektiv. Vi har, i enlighet med vad Farber 
och Metzger (2009) konstaterar, funnit stöd för att icke-komplementaritet, samstämmighet, är 
gynnsamt för utfall. 
 
Denna studie svarar emellertid inte på frågan varför samstämmighet är bättre för utfall. I 
relation till det som Stern (1998) kallar “moment of meeting” kan man tänka sig att i en 
samstämmig dyad uppstår dessa möten och kommer till användning maximalt, medan de i 
komplementära par snarare upplevs som hinder för fortsatt relationsbyggande, relationsbrott, 
vilket kan verka störande för terapiprocessen. Farber och Metzger (2009) påpekar även vikten 
av dessa relationsbrott och hur de hanteras av terapeuten. Det skulle kunna vara så att det är 
just vid samstämmighet dessa ordlösa ögonblick kommer till användning och vid 
komplementaritet lyser de helt enkelt med sin frånvaro eller blir störande hinder för 
terapiprocessen. Möjligen kan framtida studier med hjälp av videoinspelningar svara på denna 
fråga. 

Blatt (1992) jämförde skillnad i förbättring mellan anaklitiska och introjektiva patienter som 
fick antingen stödjande kortidsterapi (SEP) eller psykoanalys. Resultaten gick i linje med vad 
han förväntade sig, att anaklitiska patienter svarar bättre på en aktiv och stödjande terapi 
(SEP) medan en introjektiv patient har mer behållning av en mer neutral/tillbakalutad terapi 
(psykoanalys). Blatt jämförde två olika terapiformer vars karaktäristika är relaterande kontra 
avvaktande. Vår studie både bekräftar och hämtar stöd utifrån detta då vi, precis som Blatt, 
funnit att en anaklitisk patient svarar bättre när kontakten med terapeuten kännetecknas mer 
av ett relaterande medan den introjektiva svarar bättre när kontakten är mer avgränsande.  

I vår studie var, förutom den signifikant större förbättringen i GSI, även förbättringen i D-RS 
Mor signifikant större i den samstämmiga gruppen. Den större förbättringen på D-RS Mor 
stödjer Werbart och Levanders slutsats (Werbart & Levander, 2016) att den psykoanalytiska 
tekniken behöver justeras utifrån patienten i syfte att återaktivera de tidiga 
utvecklingsprocesserna för att uppnå förändring. Då det ofta är modern som är den primära 
anknytningspersonen kan det kan tänkas vara naturligt att det är just den relationen som 
återaktiveras och just den inre arbetsmodellen av Mor som förändras mest, först och främst i 
en effektiv psykoanalytisk terapi. 

Är det personliga egenskaper eller erfarenhet som avgör hur effektiv en terapeut är? Är vissa 
bara helt enkelt bättre lämpade än andra? Hersoug et al. (2001) fann i sin studie att patienterna 
föredrog de mindre erfarna terapeuterna, vilka även fick bättre utfall. Författarna resonerar 
kring att det kan ha att göra med att en mindre erfaren terapeut är mer benägen att anpassa sig 
till patienten i början av terapin, medan mer erfarna tenderar vara mer konfrontativa, det vill 
säga anpassar sig efter patienten i mindre grad. Detsamma tänker sig Wampold (2011) och 
han understryker att patienter i den inledande fasen är känsliga för att inte känna sig förstådda 
och accepterade, vilket en mer anpasslig terapeut troligtvis svarar bättre på. Detta resonemang 
går i linje med våra resultat, då det verkar som att det är just anpassning till patientens 
relationsstil med fokus på relaterande eller självavgränsning som är verksamt. En del av 
terapeuterna i vår studie behandlade flera patienter men klassificerades olika utifrån PMAI 
vilket talar för att det inte är fasta personlighetsdrag hos terapeuten utan just förmåga till 
anpassning vi ringat i. 
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Likt Zilcha-Manos modell (2017) för relationsbyggandet mellan patient och terapeut, vilken 
utgår från relationsmönster som stabilt personlighetsdrag (traits) samt den situationsbundna 
utvecklingsprocessen (states), visar vår studie att den situationsbundna utvecklingsprocessen 
spelar roll. Patientens och terapeutens aktualiserade relationsmönster bidrar tillsammans till 
en kvalitativt ny situationsbunden process vilket matchningen och dess betydelse för utfall i 
vår studie visar. 
 
Styrkor 
Inom utfalls- och processforskningen har en mängd forskare efterlyst studier som undersöker 
vilken effekt matchningen av patient och terapeut har som egen variabel (bl.a. Farber & 
Metzger, 2009; Hersoug et al., 2001; Silberschatz, 2017; Taber et al., 2011; Wampold, 2011 
och Zilcha-Mano, 2017). I vår studie har vi undersökt just matchningen av patient och 
terapeut och till skillnad från en tidigare studie (Werbart et al., 2017) på samma 33 terapier 
har vi utifrån denna studiedesign påvisat en signifikant skillnad, vilket ger stöd åt den 
efterfrågan som uttrycks inom forskningsfältet. 

Kemmerer (2006) har tidigare konstaterat att längden på terapin inte påverkar utfallet. 
Behandlingslängden i vår studie varierar kraftigt och kunde av den anledningen tänkas 
påverka utfallet. Vi har i vår statistiska analys använt duration som kovariat och således 
kontrollerat för dess effekt, och trots detta fått ett signifikant resultat. Vi kan konstatera att 
behandlingslängd i vår studie inte påverkat resultatet. Vidare kan tänkas att unga vuxna 
befinner sig i en fas i livet då de ännu inte anses psykologiskt färdigutvecklade, varpå spontan 
förbättring skulle kunna vara en bidragande faktor till resultatet med utgångspunkt i 
terapiernas längd. Tidigare forskning (Harrington & Dubicka, 2001) visar att t.ex. bland barn 
och unga med depression spontanförbättras hälften inom ett år, vilket i vår studie borde visat 
sig då variationen i duration inom de båda undersökta grupperna var stor. Denna effekt av 
spontanförbättring har vi genom att använda duration som kovariat kontrollerat för, då de 
längre terapierna borde uppvisat större förbättring generellt. Hade spontan förbättring haft 
betydelse för vårt resultat och våra patienter skulle även andelen förbättrade fördelat sig jämnt 
mellan våra grupper. Så är inte fallet, vilket förstärker vårt resultat, att samstämmighet gynnar 
utfall.  

Begränsningar 
Vår studie är baserad på 33 patienter och den statistiska analysen på 30 patienter till följd av 
saknade data för aktuella mätpunkter. Detta ringa antal undersökningsdeltagare bidrar till 
studiens låga power på 26%. Även om vi trots låg power och en avsevärd risk för typ II- fel 
(att missa signifikanta skillnader som existerar mellan grupperna) ändå fick ett signifikant 
resultat så kan det finnas skillnader i utfallsmåtten D-RS Far och Själv som vi inte funnit eller 
konstaterade skillnader som i själva verket är ännu större. 

En annan begränsning är den breda variationen av diagnoser och psykiatrisk problematik 
inom den totala gruppen av 33 patienter. Ett större antal patienter hade möjliggjort en 
indelning och analys av subgrupper, till exempel i olika axel-I och axel-II diagnoser. Är 
effekten av samstämmighet fortfarande aktuell om denna indelning görs? 
 
ORI-intervjuerna som ligger till grund för denna studies PMAI-prototypmatchning var av 
kraftigt varierande längd och kvalitet. Denna studies författare hade, trots god 
interbedömarreliabilitet, svårigheter att bedöma och klassificera vissa terapeuter till följd av 
bristande underlag, vilket kan ha påverkat validitet och reliabilitet i de bedömningar som 
genomförts. Om intervjuerna gjorts med syftet att senare användas för PMAI-klassificering 
hade det borgat för bättre bedömningsunderlag. En annan aspekt av validiteten och 
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reliabiliteten är att patientskattningarna som ligger till grund för matchningen med 
terapeuterna i denna studie utförts i en tidigare studie av andra bedömare (Werbart et al., 
2017) än denna studies författare, vilka bedömt terapeuterna. Interbedömarreliabiliteten 
mellan föregående studies författare och denna har inte beräknats. Hade samma resultat 
uppnåtts om matchning av patienter och terapeuter baserats på klassificeringar gjorda av 
samma bedömare, det vill säga om denna studies författare klassificerat patienterna och 
föregående studies författare klassificerat terapeuterna? Då interbedömerreliabiliteten i båda 
studierna var tillfredställande bör svaret vara att samma resultat troligtvis uppnåtts. 
 
Denna studies författare noterade att PMAI-verktygets Likertskala för de dimensionella 
skattningarna hade tre olika formuleringar för att uttrycka skalans axelgradering. Denna 
variation av uttryck för skalans spännvidd låg till grund för diskussioner samt konsultation av 
en av instrumentets konstruktörer, tillika denna studies handledare. Inför framtida användande 
av PMAI i studier är det viktigt att utformningen och skalbeskrivningar är så tydlig som 
möjlig. Den samlade reliabiliteten riskerar att påverkas till det sämre om olika användare tar 
avstamp i olika benämningarna av skalans axelgradering.  
 
Framtida forskning 
I vår studie undersökte vi förbättringen vid avslut. Redan insamlad data på samma patienter 
visar att efter 1,5 år var 70% av patienterna förbättrade och efter 3 år var 62% förbättrade. Att 
undersöka vilken av grupperna, samstämmiga eller komplementära, som fortsätter förbättras 
skulle vara ytterligare ett led i att förstå hur dessa personlighetsdimensioner samspelar och får 
betydelse för fortsatt förbättring. Likaså klassificerade vi terapeuterna utifrån intervjuer 
gjorda i inledningsfasen av terapin. Samstämmighet i paren var förknippat med ett signifikant 
bättre utfall, det vill säga hur paren förhöll sig till varandra vid terapistart. Terapeuterna var 
även intervjuade med ORI vid avslut, men att undersöka grad av 
samstämmighet/komplementaritet vid avslut rymdes inte inom ramen för denna studie. Att ta 
reda på om de båda grupperna, samstämmig och komplementär, är stabila över tid skulle vara 
av betydelse för att ytterligare förstå vad som är gynnsamt för terapiutfall och hur det är 
avhängigt relationsbyggande och samspel mellan patient och terapeut. 

Vi nämner ovan ett flertal forskare som alla efterfrågar studier som undersöker den 
kombinerade effekten av patient och terapeut som par, det vill säga matchningens betydelse 
för utfallet. Resultatet och designen av vår studie visar på fruktbarheten av att studera utfall 
och process i termer av terapeutens anpassning till patientens fokus på relaterande eller 
självavgränsning. Vi har inte homogena grupper, varken terapeuter eller patienter, men 
påvisar genom att matcha patienter och terapeuter med hjälp av personlighetskonfiguration att 
det finns effekter som annars försvinner och bortförklaras som statistiskt brus eller felvarians. 
Framtida forskning bör hörsamma de forskare som uppmanar till process- och 
utfallsforskning som beaktar den kombinerade effekten som paret (variabeln) patient och 
terapeut utgör, vilken i vår studie visat sig påverka utfallet mer än homogena grupper av 
patienter klassificerade som anaklitiska eller introjektiva. 

ORI-intervjuerna som ligger till grund för PMAI-skattningarna är inte utförda i syfte att 
klassificera terapeuterna med vilket vi betraktar som en begränsning. Att utforma en intervju 
med ett för intervjuaren känt syfte, att samla in tillräcklig information för att det ska vara 
möjligt att prototypmatcha utifrån PMAI, skulle vara att föredra inför framtida användning av 
verktyget. Vi menar att PMAI inte kommer till sin fulla rätt på grund av de i flera fall alldeles 
för korta ORI-intervjuerna med terapeuterna. Datainsamlingen bör i framtida studier utformas 
med intentionen att matcha patient och terapeut utifrån terapeutens anpassning till patientens 
fokus på relaterande eller självavgränsning 
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En alternativ väg för att mer träffsäkert kunna använda PMAI skulle kunna vara att använda 
sig av videoupptagning i syfte att undvika att klassificeringen baseras på terapeutens 
självpresentation, vilken riskerar att bli förvrängd utifrån terapeutens eventuella önskan att 
framstå på ett visst sätt. För att se om detta skulle fungera behöver det undersökas hur 
videoupptagning förhåller sig till ORI-intervjun gällande syftet PMAI-klassificering och 
graden av överensstämmelse mellan de båda insamlingsmetoderna. 

Vidare skulle matchningen kunna baseras på andra metoder än de i vår prototypmatchning. I 
större studier, med långt fler patienter än i vår, skulle två olika metoder för matchning kunna 
jämföras. Andra modeller för personlighetsbedömning skulle kunna användas parallellt med 
PMAI i syfte att vidga kunskapen om förhållandet mellan personlighet, relationsmönster, 
matchning och effekten av psykoterapi.  

Kliniska implikationer 
Psykodynamisk terapi anses av många som mystiskt och slutet. Terapeuten ska vara neutral 
och abstinent. Vårt resultat talar för att det inom psykoterapi i allmänhet, och inom PDT i 
synnerhet, faktiskt finns möjligheter till att bättre förstå terapeutens inverkan på terapin. Som 
tidigare nämnts har det av många aktuella forskare efterlysts studier som vår. I takt med att 
detta eftersatta område undersöks och kunskapen fylls på växer trycket på förändring i den 
kliniska kontexten som behandlingsrummet utgör.  
 
En konsekvens av vår studie är vikten av att så tidigt som möjligt i en terapi skapa en 
förståelse för patientens dominerande sätt att relatera till andra i termer av fokus på 
emotionellt band eller på autonomi och självavgränsning. Utifrån denna vetskap är det möjligt 
för terapeuten att anpassa sig till patienten just utifrån att tidigt samstämmiga par visade sig 
ha signifikant bättre utfall i vår studie. 
 
Ett sätt att nå detta skulle kunna vara att först och främst med hjälp av självskattning och/eller 
terapeutskattning klassificera patienten i den initiala fasen av terapin. Nästa steg är att, utifrån 
PMAI-klassificeringarna, beskriva det förhållningssätt terapeuten bör ha i syfte att vara bättre 
samstämmig sin patient. 
 
Miller, Hubble, Chow och Seidel (2015) konstaterar att det finns ett starkt stöd inom 
forskningen för rutinmässig utfallsmonitorering (ROM; routine outcome monitoring) vilket 
innebär att till exempel symtombelastning med enkla medel, mäts och skattas under varje 
session. Likt många andra forskare påpekar även de att terapeutens bidrag till utfallet länge 
varit en förbisedd variabel och påpekar vikten av terapeutens kunskap om sin förmåga och 
vikten av fortlöpande kritisk feedback, vilket de menar bidrar till ökad effektivitet och bättre 
utfall. I vår studie bekräftas effekten av terapeuten, vilken i kombination med patienten bidrar 
till utfallet. Då vår studie påvisar ett samband mellan initial samstämmighet och bättre utfall 
kan det vara till nytta att likt Miller et al. (2015) rutinmässigt uppmärksamma matchningen 
och samstämmigheten med utgångspunkt i relationen patient och terapeut. Då tidigare 
forskning visat att patientskattad allians (Hersoug et al., 2001) bättre predicerar utfall än 
terapeutskattad, skulle en slutsats vara att monitoreringen utgick från hur patienten upplever 
relationen och samspelet likt hur alliansen skattas sessionsvis (Duncan, Miller, Sparks, Claud, 
Reynolds, Brown & Johnson, 2003) i feedback informerad terapi (FIT). 

Ett fokus på hur relation och allians mellan patient och terapeut praktiskt monitoreras finner 
vi inte oförenligt med den psykodynamiska traditionen utan snarare som ett tillskott och ett 
led i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Syftet är att på bästa sätt vara en tillgång för 
patienterna och samtidigt tillskriva vikt åt det arbete som i slutändan utförs tillsammans. Likt 
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Zilcha-Mano (2017) påvisar vi vikten av hur både personlighetsdrag och situation spelar roll 
för relationsbyggandet mellan patient och terapeut, samt vilken betydelse det har för utfall. 
Patientens och terapeutens personlighet skapar tillsammans den unika situation inom vilken 
förändring är möjlig. Vår studie tyder på att detta bör beaktas redan vid terapistart. 
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Bilaga 1. Prototype Matching of Anaclitic-Introjective Personality Configuration (PMAI) 
 

ANAKLITISKA	  OCH	  INTROJEKTIVA	  PROTOTYPER	  
	  

Utifrån	  all	  din	  kunskap	  om	  patienten	  skatta	  i	  vilken	  grad	  patienten	  liknar	  var	  och	  en	  av	  de	  två	  
prototyperna	  för	  anklitiska	  och	  introjektiva	  personligheter.	  Gör	  en	  separat	  bedömning	  av	  
graden	  av	  överensstämmelse	  för	  var	  och	  en	  av	  dessa	  två	  beskrivningar.	  Använd	  följande	  
femgradig	  skala:	  

	  

Mina	  intryck	  av	  personen…	  	  

1.	  stämmer	  bara	  lite	  eller	  inte	  alls	  med	  prototypen	  (beskrivningen	  är	  inte	  tillämpbar)	  

2.	  stämmer	  i	  viss	  mån	  med	  prototypen	  (personen	  har	  vissa	  av	  dessa	  drag)	  

3.	  stämmer	  måttligt	  med	  beskrivningen	  (personen	  har	  betydande	  drag	  av	  denna	  prototyp)	  

4.	  stämmer	  väl	  med	  beskrivningen	  (det	  är	  en	  sådan	  person)	  

5.	  stämmer	  väldigt	  bra	  (det	  är	  ett	  typexempel	  på	  en	  sådan	  person)	  
	  

	  

	  

	  
Kod:	  	   	   Bedömarens	  signatur:	  	  	   	   Datum:	  	  

Tillfälle	  (markera):	  start	  ¨	  	  	  	  	  	  avslutning	  ¨……1,5	  års	  uppföljning	  	  ¨……3	  års	  uppföljning	  	  ¨	  
	  

	  

PERSONLIGHETSTYP	   Ingen	  
överens-‐
stämmelse	  

	   	   	   Hög	  
överens-‐
stämmelse	  

	   1	   2	   3	   4	   5	  
A.	  ANAKLITISK	  PERSON	   ¨	   ¨	   ¨	   ¨	   ¨	  

	   1	   2	   3	   4	   5	  
I.	  INTROJEKTIV	  PERSON	   ¨	   ¨	   ¨	   ¨	   ¨	  

	   	   	   	   	   	  

Min	  sammantagna	  bedömning	  är	  att	  personen	  bäst	  överens	  med	  prototypen	  (ringa	  in):	  	  

	  	  	  	  A	  	  	  	  	  	  I	  	  	  	  	  	  A/I	  
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ANAKLITISKA	  OCH	  INTROJEKTIVA	  PROTOTYPER	  

Efter	  Werbart	  &	  Forsström(2014)	  och	  Werbart	  &	  Levander	  (2016);	  bearbetat	  från	  Blatt	  
(2008,	  s.	  135,	  139,	  141)1	  

	  

Anaklitiska	  personer	  är	  upptagna	  av	  relationer	  till	  betydelsefulla	  andra.	  De	  försöker	  
upprätthålla	  nära,	  intima	  relationer	  till	  andra	  och	  har	  svårt	  att	  sätta	  gränser	  mot	  andra.	  De	  är	  
beroende	  av	  andra	  och	  strävar	  efter	  att	  få	  bekräftelse,	  tröst	  och	  stöd	  från	  andra.	  De	  
tenderar	  att	  blidka	  och	  ställa	  sig	  in	  hos	  andra	  för	  att	  bli	  omtyckta	  och	  hamnar	  lätt	  i	  relationer	  
där	  de	  kan	  känna	  sig	  utnyttjade.	  De	  blir	  lätt	  engagerade	  i	  andra,	  har	  lätt	  att	  idealisera	  någon,	  
är	  lättpåverkade,	  tar	  ansvar	  för	  andra,	  försöker	  medla.	  Sexualiteten	  används	  för	  att	  uppnå	  
ömhet	  och	  intimitet	  i	  relationer.	  De	  är	  emotionellt	  naiva,	  tillitsfulla,	  lever	  i	  nuet,	  fokuserar	  på	  
känslor,	  men	  kan	  samtidigt	  vara	  rädda	  för	  starka	  känslor	  i	  relationer	  till	  andra.	  De	  känner	  sig	  
lätt	  ensamma,	  övergivna,	  hjälplösa	  och	  modfällda.	  De	  tenderar	  att	  vara	  passiva	  och	  tiga,	  sura	  
och	  lida	  i	  stället	  för	  att	  säga	  ifrån.	  De	  är	  lättdistraherade,	  intuitiva,	  tänker	  bildligt,	  påverkas	  
lätt	  av	  sina	  intryck	  och	  fokuserar	  på	  känslor.	  De	  strävar	  efter	  att	  nå	  enhällighet	  och	  
sammanhållning	  och	  tenderar	  att	  förminska	  skillnader.	  Dessa	  karaktärsdrag	  kan	  ibland	  
betraktas	  som	  ett	  försvar	  mot	  inre	  konflikter	  som	  orsakas	  av	  överdriven	  konkurrans	  (t.ex.	  
strävan	  att	  uppnå	  vissa	  mål).	  

	  

Introjektiva	  personer	  är	  upptagna	  av	  frågor	  om	  gränsdragning	  mellan	  dem	  själva	  och	  andra.	  
De	  strävar	  efter	  självständighet,	  förnuft,	  makt	  och	  prestige.	  De	  är	  självhävdande,	  vill	  klara	  sig	  
själva,	  göra	  saker	  själva	  och	  åstadkomma	  något.	  De	  strävar	  efter	  att	  skydda	  sin	  känsla	  att	  
vara	  effektiva	  och	  sakliga,	  att	  ha	  kontroll	  och	  vara	  emotionellt	  neutrala.	  De	  tenderar	  att	  vara	  
välorganiserade,	  stabila,	  ansvarstagande,	  pålitliga,	  behärskade,	  noggranna,	  försiktiga	  och	  
metodiska.	  De	  vill	  lära	  sig,	  öva	  sig,	  förstå	  sig	  på,	  och	  uppfattas	  ofta	  av	  andra	  som	  
arbetsnarkomaner	  och	  perfektionister.	  De	  är	  kritiska	  mot	  andra	  och	  sig	  själva,	  har	  lätt	  att	  
känna	  sig	  kritiserade,	  att	  inte	  duga,	  och	  jämför	  sig	  gärna	  med	  andra.	  I	  sina	  relationer	  
tenderar	  de	  att	  vara	  undvikande	  eller	  avfärdande	  och	  att	  använda	  aggressiviteten	  i	  
självavgränsningens	  tjänst.	  De	  fokuserar	  på	  manifest	  beteende,	  logik,	  konsekvens	  och	  
kausalitet.	  Deras	  tänkande	  är	  analytisk	  och	  bokstavlig	  med	  kritisk	  bedömning	  av	  detaljer	  och	  
avgränsade	  beståndsdelar.	  De	  tenderar	  att	  bortse	  från	  sammanhangen	  och	  att	  skärpa	  till	  
skillnaderna.	  Dessa	  karaktärsdrag	  kan	  ibland	  fungera	  som	  ett	  försvar	  mot	  överväldigande	  
närhetsbehov.	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Blatt,	  S.	  J.	  (2008).	  Polarities	  of	  experiences:	  Relatedness	  and	  Self-‐Definition	  in	  personality	  

development,	  psychopathology	  and	  the	  therapeutic	  process.	  Washington,	  DC:	  American	  
Psychological	  Association.	  

Werbart,	  A.,	  &	  Forsström,	  D.	  (2014).	  Changes	  in	  anaclitic–introjective	  personality	  dimensions,	  
outcomes	  and	  psychoanalytic	  technique:	  A	  multi-‐case	  study.	  Psychoanalytic	  Psychotherapy,	  
28,	  397–410.	  doi:10.1080/02668734.2014.964295	  

Werbart,	  A.,	  &	  Levander,	  S.	  (2016).	  Fostering	  change	  in	  personality	  configurations:	  Anaclitic	  and	  
introjective	  patients	  in	  psychoanalysis.	  Psychoanalytic	  Psychology,	  33(2),	  217-‐242.	  
doi:10.1037/pap0000022	  


