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Kvalitativ innholdsanalyse 

 Sammenlignende kasus-studie av «typiske» eksempler på hver sin 

metode rettet mot samme pasientgruppe! 

 Dybde-lesing (prolonged engagement; Lincoln & Guba, 1985)og 

koding/analyse av transkripsjonene (form og innhold) 

 Knytte til eksisterende teori (fra MBT og psykodynamisk litteratur) 

 Hvordan forstå de respektive terapeutiske prosessene? 

 For MBT-gruppen: er det overensstemmelse i teori og praksis? 

 Fokus på mentalisering 

 Alle pasientutsagn skåret for RF (spore endringer) 

 Alle terapeutintervensjoner skåret som demand eller permit (jmf. AAI) 

 Går det an å identifisere særlig mentaliseringsfremmende intervensjoner?  

 Sammenheng mellom RF og demand vs. permit? 



Likheter og forskjeller  

mellom gruppene 
 Form/struktur 

 Innhold (tema/problemstilling og prosessering/utvikling av 

disse) 

 Innslag av mentaliserende diskurs 

 Andre egenskaper/særegenheter ved gruppeprosessene 



Form og struktur 

 Sekvensinndeling 

 fokus på en person eller et tema av gangen 

 Fem sekvenser i hver gruppe 

 Hvordan gruppene begynner og slutter 

 Ingen åpnings- og avslutningssekvens i PDG 

 Bestemmelse av agenda/struktur: eksplisitt vs. implisitt  

 Spontant eller planlagt 

 Pasient- eller terapeut-initiativ?  

 Avstikkere og involvering fra andre  

 Hvem sin tur er det? – eksplisitte og implisitte vurderinger 



Innhold: MBT-gruppen fra 2014 
 Åpningssekvens (m/agendasetting) og avslutningssekvens 

 aktuelle temaer og temaer fra tidligere ble drøftet 

 Første hovedperson, L. Tema: Lenge siden vært i fokus. Vet ikke hva hun 

skal snakke om.  
 Starter med  L (demand). L: «Aner virkelig ikke…» (RF=1). Gruppa blir engasjert i utforskning. L «leter», men 

avkrefter innspill. T: «Hva skal vi tenkte om det at du ikke har noe å ta opp?...Er det det som er problemet eller er 

du ferdig her?». L huske at ind.-T sa hun måtte jobbe med å si fra (når irritert). Gruppa utforsker hva som ligger bak 

og inviterer L til å uttrykke seg. T: Når var du irritert her sist? L redd for å støte? Gruppa uenig. T: hva heter disse 

følelsene? E: «dårlig samvittighet?». Minner om mor som var «hjelpesløs».  L: «ofrer meg selv for å ikke såre andre». 

Redd for å gi etter i nåværende situasjon (brudd). 

 Andre hovedperson, A. Tema: Ønsker avklaring for avrunding 
 A: «Er ferdig mentalisert». T spøker. Tidspunkt? A: «har hørt at 4-6 mnd…må høre med ind-T.» Andre vil ikke 

mene noe om det (skepsis i gruppa?). Avtaler tidspunkt. A føler seg klar. Opplever å tenke annerledes, har et valg i 

situasjoner, tidligere annerledes. Har hjulpet mye å få barn. Kjenner fortsatt på sjalusi etc., men velger å ikke grave seg 

ned. Andre inspireres. Veien har vært «å gjøre det motsatte». Det ga a-ha-opplevelse. S noterer. 

 Tredje hovedperson, S. Tema: Husker ofte lite av terapien  
 S: «Hva skal jeg si om det?!» T kan ikke vite det. Gruppa undrer og utforsker (innkoding? gjenhenting?) S avvisende. 

P: «startet etter voldtekten?» S bekrefter. T husker at S har falt fra før. Blir anklaget for å spore av. S: «dette er bare 

tørrprat!». T: «og samtidig viktig tema for deg?». Råd fra gruppa. S: «har ikke blitt til det». T: «S ikke bestemt seg» 



Innhold: PDG-gruppen fra 2006 
 Første hovedperson, C. Tema: Er kjempedeppa og dritsur 

 C: «må få ut gørra». Kom som lyn fra klar himmel. Vært bortskjemt med Lamictal». D: «hva slags depresjon?». T: 

«trist eller sint?». T påpeker at C svarer fort. C: «men det er sant». Vet ikke hva utløste det. Har blir sky. Irritert over 

situasjonen. (Avbrutt av E) Mulig sammenheng med bursdagen – orket ikke familie. Orker ikke jobbe. T gjentar at C 

svarer fort. C øver på å være ærlig. Kjæresten glad for det. 

 Andre hovedperson, E. Tema: Bestått studier og fått jobb 
 Gratulasjoner. Gruppa utforsker situasjonen. E åpen om sine problem til sjefen. Opplever god 

ivaretakelse. Fortsetter i gruppen en kort stund til for å se hvordan det går. 

 Tredje hovedperson, F. Tema: Arvet penger og bruke på seg selv 
 Dårlig råd. Må spare. Stress. Vanskelig å spørre foreldre (de har allerede gitt mye). Hjelper på humøret å 

unne seg noe. Utforskning av hvordan håndtere penger og foreldre. C gir F et kompliment. C spør om 

hun ble «redd» (forhold til kropp). F: «trodde hadde lært å si takk». T utfordrer. F fortsetter med 

pengespørsmålet. Mor behandler ikke F og søster likt. F bli sin egen mor? 

 Fjerde hovedperson, A. Tema: alt er dritt! 
 T Utforsker. A vil ikke grine. T spør om skole. A: «får ikke til. En jente irriterer med pratingen» Ble destruktiv. Kom 

hjem. Blir der overkjørt av naboer. Er lei av alt og alle. Kan ikke leve slik. F kjenner seg igjen. Vet at det ikke er noe 

hun kan si som hjelper. A forteller om Spania (jobb, kjæreste, dop). Gruppa: godt å høre A snakke. Føler med henne. T 

fornemmer en kraft hos A. Kraft til å sette grenser for andre? A: «blir behandlet som taper». F igjen container. 

 Femte hovedperson, B. Tema: Hvordan han har det etter gruppa? 
 Greier å slappe av litt, før han blir anspent igjen. T: «det er lov å være anpent». 



Mentaliserende diskurs: 

Refleksiv funksjon (RF) 
 Alle pasientutsagn skåret for RF (RF; Fonagy, Steele, Steele & 

Target, 1998) 

 Sekvensene starter generelt på et ikke-mentaliserende nivå – RF=1 (begge 

grupper) 

 Mer systematisk økning i MBT-G (maks RF=7) enn PDG (maks RF=5) 

 MEN; Ikke like uttalt i alle MBT-sekvensene. 

 RF-variasjonen i PDG syntes mindre systematisk. Mentaliseringsfokus inntraff mer 

sporadisk og ble forlatt uten å følges opp til fordel for andre fokus. F.eks. fokus på F 

sine reaksjoner på å ta imot komplimenter utviklet seg til en generell diskusjon om 

temaet («regelorientert»).  

 Gruppen og personen i sentrum kan operere på ulikt RF-nivå og utvikle seg i ulik takt. 

(f.eks. sekvensen til S i MBT-G) 

 Forsøk på å identifisere intervensjoner forut for RF-endring 

 Fokusenende (demand) vs. «avsporende» (f.eks. innspill underordnet temaet) 

 Tilfeller av spontan mentalisering i begge grupper 

 Sirkulære refleksjoner i MBT-G 

 

  



Mentaliserende diskurs: 

Demand-intervensjoner 
 Alle terapeutintervensjoner skåret for demand/permit (jmf. AAI) 

 Fokus på mentale tilstander vs. f.eks. hendelser eller handlinger 

 Forskjell mellom gruppene (avspeiles også i MBT-G-AQS) 

 Demand-intervensjoners rolle i MBT-G 

 Fungerer som en sanntidsdiagnostikk som avdekker områder med mentaliseringssvikt, 

som kan danne terapeutiske fokus? 

 Klarheten i spørsmålene (ber om noe spesifikt) gir de ofte en sentral rolle da de fort blir 

stående ikke-tilfredsstillende besvart. Dermed avdekkes et tydelig tomrom som gruppen 

og pasienten i fokus mobiliserer for å besvare tilfredsstillende (jmf. permit som «ikke 

krever» mentaliserende svar). Benyttes gjerne etter en periode uten klar «retning». 

 Kan ha en meta-kognitiv vinkling, f.eks. dobbel projeksjon («hvordan skal vi forholde 

oss til at du ikke har noe spesielt å ta opp?») 

 I de tilfellene der det terapeutiske fokuset blir opprettholdt rundt et 

demand-spørsmål så øker typisk RF-nivået på det aktuelle temaet.  

 Noen ganger avbrytes (midlertidig) fokuset ved involvering og avstikkere til andre 

pasienter . Tilfeller der det terapeutiske fokuset vedholdes (både hos personen i fokus 

og gruppa ellers) synes å støtte positiv RF-utvikling. 



Noen «gruppefaktorer» 

 «Containing» i PDG (Bion, 1970) 

 Gruppen som håndterer psykisk ekvivalens (A: «alt er dritt») 

 F: «…har bare behov for å si at jeg hører på deg og føler med deg…» 

 Humor/gruppeklima  

 Finnes i begge gruppene 

 Har ulike funksjoner  

 Spenningsregulerende opp/ned («erting» vs. ufarliggjøring), lek med perspektiver, 

holdning til terapi - alternativ til «gravalvor», utforskning mer fleksibel, oppløser låste 

perspektiver, etc. (Winnicott, 1971) 

 Generelt lettere stemning i MBT-G 
 Med bidrag fra terapeutene. Mer pasientstyrt i PDG. 

 Installering av håp i MBT-G (Yalom & Lescz, 2005) 

 Utforskning om A er klar til å sette avslutningsdato. Forteller om hennes 

«vei» til bedring. Gruppa går fra lett skepsis til inspirasjon.  



Forskjeller/likheter? 

 Forskjeller i intervensjonshyppighet og intervensjoner med fokus 

på mentale tilstander 

 Gjennomgående fokus på følelser i MBT-G 

 PDG: fokus på klargjøring av tanker, hendelser og handlinger. («Hva 

hendte når du…?»), samt konfrontering («du svarer fort?») og tolkning 

(«jeg fornemmer en kraft i deg»). 

 Målrettet mentaliseringsfremmende dialog (særtegn ved MBT-G) 

 PDG: hjelpe pasienten til å forstå (klargjøring) hvordan ulike 

automatiske/vanemessige måter å fungere på underminerer 

hans/hennes interesser. Åpner for å kunne ta alternative valg. 

 MBT-G: Mentalisering mer i retning av klargjøring av egne og 

andres intensjonelle tilstander. Treningsarena for mentalisering 

(mengdetrening)?  

 Konklusjon: overfladiske likheter - ulike terapeutiske prosesser?  

 

 



Videre utfordringer 
 Hvordan tolke RF i ustrukturert materiale?  

 RF i AAI er relatert til tilknytningskvaliteten til omsorgspersoner 

 Uklart hva RF representerer utenfor AAI. Muligheter for å måle RF i 

terapi er viktig for å vurdere pasientens fungering her-og-nå, slik at 

intervensjoner kan tilpasses. RF i terapi og RF i AAI er ikke det samme. 

Absolutt mentaliseringsnivå vs. relative skårer (aktuell mobilisering av 

mentaliseringskapasititet)? 

 Også behov for å klargjøre utformingen og hensiktsmessig bruk 

av demand-intervensjoner i terapi. Konteksten kan spille inn. 

 Terapeutintervensjoner  overfor hovedperson vs. involvering av 

gruppen:  Støtte til «effortful» mentaliseringsprosessering eller 

avsporing?  

 Større intervensjonshyppighet i MBT-G=«mentaliserings-stilas»? 

 Alle sekvensene startet på et ikke-mentaliserende nivå. Behov for mer 

støtte?  

 



Begrensninger 

 N=1 
 Men gruppene antas å være representative for hver sin metode 

 Men skårer høyt på etterlevelse og kvalitet! 

 Detaljrikdom vs. generaliserbarhet 

 Gruppene som sammenlignes er ikke like 

 Mange mulige feilkilder: Ulike pasienter, terapeuter, gruppekultur etc. 

 MBT-G: Primært utfordringer med pseudomentalisering i denne gruppen (behov for å 

skru temperaturen opp) 

 PDG: Innslag av psykisk ekvivalens i denne gruppen (behov for å skru temperaturen 

ned).  

 PDG-gruppen i «urettferdig» lys - vurdert  med MBT-verktøy 

 

 


