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Vi vill tacka de informanter som genom att dela med sig av sina upplevelser har gjort 

detta examensarbete möjligt. Utan er hade det inte blivit någon uppsats.  Ett särskilt 

tack riktas även till vår handledare Helene Ybrandt, som med sitt stora kunnande om 

psykoterapi på ett nyfiket vis har utmanat oss att tänka i nya banor och vidga våra 

perspektiv. 
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The working alliance between therapist and client has been proven important for the 

treatment outcome in psychotherapy, as well as the therapist’s characteristics. The 

aim of the current study was to examine the experience of important characteristics 

when forming a working alliance, among psychotherapy trainees. Eight 

psychotherapy trainees at Umeå University were interviewed and the material was 

analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Characteristics 

described as positively impacting the working alliance were interested, empathic, 

warm, genuine, secure, flexible and accepting. These characteristics resulted in a 

more open attitude among the clients which made the working alliance stronger. The 

negative characteristics were insecure and rigid, which had a negative impact on the 

working alliance. The fact that the trainees were in an educational situation proved to 

be of importance for the impact of the characteristics on the working alliance. 

Implications for the educational situation and the relationship between supervisor and 

trainee are being discussed. 
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Terapeutegenskaper och allians i utbildningsterapi: En intervjustudie 
 

Johanna Lundgren och Signe Serck 

 

 

 
Alliansen mellan terapeut och klient har visat sig ha betydelse för utfallet i psykoterapi, liksom 

terapeutens egenskaper. Syftet var att undersöka studentterapeuters upplevelse av vad som är viktiga 

terapeutegenskaper för allians. Åtta studentterapeuter på Umeå universitet intervjuades och materialet 

analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Det framkom att egenskaper som 

beskrevs som positiva var intresserad, empatisk, varm, genuin, trygg, flexibel och accepterande. Dessa 

medförde att klienterna vågade vara mer öppna vilket fördjupade alliansen. De negativa egenskaperna 

innefattade osäker och rigid, vilka fick negativ påverkan på alliansen. Utbildningssituationen visade 

sig ha betydelse för egenskapers påverkan på allians. Implikationer för utbildningssituationen och 

handledarrelationen tas upp i diskussionen.  

   

 

I psykoterapi har alliansen mellan terapeut och klient visat sig ha stor betydelse för 

terapiutfallet (Martin, Garske & Davis, 2000). I skenet av detta är det intressant att 

undersöka vilka egenskaper hos terapeuten som bidrar till att forma och upprätthålla 

allians. I psykologutbildningen ingår att utbilda sig inom psykoterapi och 

studentterapeuter befinner sig i en situation där de får möjlighet att utvecklas inom 

olika områden, både vad gäller psykoterapeutiska metoder och den professionella 

rollen. Det är intressant att närmare undersöka studentterapeuters upplevelse av vad 

som är viktiga egenskaper hos en terapeut för att forma och upprätthålla allians.  

 

I psykoterapins begynnelse ansåg Freud att alliansen bestod i klientens positiva 

överföring gentemot terapeuten (Frieswyk et al., 1986). Detta har förändrats med 

tiden, och idag betraktas alliansen, eller arbetsallians som det även kallas, snarare 

som ett medvetet och aktivt samarbete. Den terapeutiska alliansen har kommit att 

definieras som innefattande ”an agreement on goals, an assignment of task or series 

of tasks, and the development of bonds” (Bordin, 1979, s. 253). Under 1980- och 90-

talen fokuserade forskningen på tekniska och relationella aspekter av alliansen. Det 

som främst har studerats har varit klientens egenskaper och terapeutens aktivitet, samt 

vilken betydelse det har fått för förhållandet mellan alliansen och terapiutfall (Barber 

et al., 1999; Hillard, Henry & Strupp, 2000; Martin et al., 2000). För att bättre förstå 

hur allians utvecklas och fungerar under terapiprocessen får man en fördel av att veta 

mer om hur variabler hos terapeuten, till exempel personliga attribut och terapeutiska 

tekniker, påverkar alliansen (Ackerman & Hilsenroth, 2003). Detta kan skapa en 

djupare förståelse för alliansutveckling under terapiprocessen och är därför viktigt att 

ta hänsyn till i forskning kring psykoterapi (Saketopoulou, 1999).  
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Egenskaper 

Ackerman och Hilsenroth (2003) presenterade en sammanställning av egenskaper hos 

terapeuten som positivt påverkar allians. En mängd psykoterapeutiska perspektiv 

inkluderades och i sammanställningen återfanns en mycket liten variation mellan 

olika teoretiska perspektiv. Egenskaper hos terapeuten som bidrog positivt till 

alliansen var att vara flexibel, erfaren, ärlig, respektfull, trovärdig, trygg, intresserad, 

alert, vänlig, varm och öppen. Ackerman och Hilsenroth (2001) presenterade även en 

sammanställning av egenskaper hos terapeuten som negativt påverkar allians. 

Terapeutegenskaper som negativt påverkade formandet och upprätthållandet av 

allians var att vara rigid, osäker, kritisk, distanserad, spänd, distraherad och 

reserverad.  

 

Weiner och Bornstein (2009) redogjorde för tre viktiga egenskaper hos terapeuten för 

att skapa ett tryggt klimat, dessa var värme, genuinitet och empati. Att vara en varm 

terapeut innebär enligt Weiner och Bornstein (2009) att acceptera sin klient så som 

den är, att vara icke-dömande och att undvika att hota klientens integritet. Detta görs 

samtidigt som terapeuten undersöker klientens känslor, tankar och beteenden. En 

klient behöver också uppleva att terapeuten är genuin, vilket innebär att vara ärlig och 

att vara sig själv. Att vara genuin innebär inte att terapeuten ska visa allt den känner 

eller berätta om personliga erfarenheter, utan att det som terapeuten uttrycker är i 

överrensstämmelse med terapeutens inre upplevelser och tankar. Att vara empatisk är 

förmågan att sätta sig in i en annan persons perspektiv och därmed dess känslor och 

behov, både medvetna och omedvetna. Utöver att förstå klientens perspektiv behöver 

terapeuten också kunna förmedla detta till klienten på ett förståeligt sätt som klienten 

kan acceptera. Dunkle och Friedlander (1996) fann utifrån terapeuters och deras 

klienters skattningar att de klienter vars terapeuter var mindre självkritiska, hade 

socialt stöd och var mer bekväma med intimitet, skattade ett starkt emotionellt band 

till terapeuten tidigt i behandlingen. I en undersökning av klient-terapeut kontakt 

framkom att klienter tenderar att föredra aktivt involverade, mottagliga och stödjande 

terapeuter framför terapeuter som är tysta, mindre mottagliga och mindre engagerade 

(Sexton, Littauer, Sexton & Tömmerås, 2005). 

 

Brenner (2012) beskrev hur terapeuten engagerar klienten som en medarbetare i den 

terapeutiska processen. Terapi är inte något som utförs på klienten, utan är snarare ett 

gemensamt åtagande tillsammans med klienten. Detta samarbete främjar en känsla av 

kontroll och effektivitet hos klienten, oavsett terapeutisk inriktning. Terapeutens 

effekt på betydelsen för den psykoterapeutiska processen och utfallet förefaller vara 

stabil och överskrida effekterna av olika terapeutiska metoder (Dinger, Strack, 

Leichensring, Wilmers & Schauenburg, 2008). Oavsett terapeutisk inriktning har 

alliansen mellan terapeut och klient visat sig vara en viktig faktor för den 

psykoterapeutiska processen (Horvath & Symonds, 1991). I större jämförande studier 

av olika terapimetoder, uppvisas ofta större variation inom än mellan de olika 

metoderna på grund av olikheterna mellan terapeuter (Nissen-Lie, Monsen & 

Rönnestad, 2010). I en meta-analys av terapieffekter framkom att upp till två 
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tredjedelar av de välgörande effekterna av terapi kan tillskrivas vanliga gemensamma 

faktorer för psykoterapeutisk behandling, som en atmosfär av värme och hopp, att 

visa omsorg samt äkthet (Wampold et al., 1997). 

 

Terapeutiska inriktningar  

Inom olika terapiinriktningar anses alliansen vara viktig på olika sätt. Enligt Weiner 

och Bornstein (2009) innebär psykodynamisk psykoterapi (PDT) en interpersonell 

process mellan klient och terapeut och därför behöver en bra terapeut inneha 

interpersonella färdigheter. Det räcker dock inte med att inneha dessa egenskaper, 

utan de ska också komma till uttryck i kliniska situationer och möjliggöra att terapin 

får ett gynnsamt utfall, för att man som terapeut ska kunna kallas för effektiv. Att 

skapa en miljö där klienten känner sig trygg, förstådd och accepterad är en viktig 

grund i en framgångsrik terapeuts arbete. Även inom psykoterapiforskning om 

kognitiv beteendeterapi (KBT) förekommer studier av relationen mellan klient och 

terapeut. I en sammanställning av Keijsers, Schaap och Hoogduin (2000) gällande 

interpersonellt klient- och terapeutbeteendes betydelse för utfallet i KBT framkom att 

KBT-terapeuter använder relationsfärdigheter minst lika mycket som terapeuter med 

andra psykoterapeutiska inriktningar. KBT karaktäriseras av en mer aktiv och 

styrande hållning från terapeutens sida med högre nivåer av emotionellt stöd än i 

andra mer insiktsbaserade psykoterapiformer. Terapeuten uppvisar empati och 

ovillkorlig positiv uppmärksamhet, på ett liknande sätt som terapeuter som utövar 

mer insiktsbaserade terapier (Keijsers et al., 2000). 

 

Alliansbrott  

Relationen mellan klient och terapeut är inte alltid oproblematisk. Binder och Strupp 

(1997) beskrev negativ process, alliansbrott, i psykoterapi. De fann att en negativ 

process är nästintill oundviklig i terapi. För att kunna få en positiv 

behandlingsutkomst och bibehålla en god terapeutisk relation krävs att terapeuten har 

en förmåga att upptäcka och aktivt arbeta med alliansbrott (Binder & Strupp, 1997). 

Även Safran och Muran (2000) beskrev hur alliansbrott är en förväntad del i 

psykoterapi och menade att de kan vara en god möjlighet för att fördjupa alliansen. 

Genom att som terapeut vara förstående, bekräftande, vårdande samt efterfråga 

klientens upplevelse när ett alliansbrott har skett, finns möjlighet att lösa den 

uppkomna situationen. Processen av att hantera alliansbrott i relationen mellan 

terapeut och klient kommer att positivt påverka andra områden i klientens liv som är 

problematiska. De uttalade antagandena blir att alliansbrott oundvikligen sker och att 

det är en nödvändighet för positiv terapeutisk förändring (Safran & Muran, 2000).    

 

Allians och terapeutegenskaper i utbildningsterapi  

Allians och terapeutiska egenskaper behandlas också i forskning kring utbildning av 

psykoterapeuter. Lambert (2013) beskrev utbildning och handledning av 

psykoterapeuter på grundnivå. Där lyftes effekter av träning i psykoterapeutiska 

tekniker fram såväl som träning i ett empatiskt förhållningssätt. Utifrån en kvalitativ 

studie av Williams, Judge, Hill och Hoffman (1997) framkom att studentterapeuter 
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upplevde mycket ångest och osäkerhet kring huruvida de hade förmåga att använda 

sig av psykoterapeutiska tekniker i kliniska situationer. Detta obehag blev märkbart 

mindre under tiden som studentterapeuternas utbildning pågick. Hill, Sullivan, Knox 

och Schlosser (2007) fann att studenter som både genomgick teoretisk utbildning, 

träffade klienter och fick möjlighet att reflektera över sitt lärande i dagboksform i 

större utsträckning blev benägna att använda terapeutiska tekniker samtidigt som de 

blev mer bekväma i rollen som psykoterapeut. De blev mindre ångestbenägna, mindre 

självkritiska samt fick en större förmåga att skapa kontakt med klienter. Nerdrum och 

Rönnestad (2002; 2004) genomförde kvalitativa studier på erfarenhet av 

empatiträning. Resultaten visade att vid träning av både kognitiva och affektiva 

aspekter av empati upplevde studentterapeuterna mer empatisk förståelse i arbetet 

med klienterna, större förståelse för sig själva i den professionella rollen, samt 

märkbara positiva effekter hos klienterna.  

 

Lambert (2013) beskrev riskerna med att fastställa specifika krav på vilka tekniker 

och egenskaper som psykoterapeuterna ska besitta samt använda sig av. Riskerna 

med att göra begränsningar avseende vilka egenskaper som är viktiga, är att detta kan 

vara missvisande då det finns många olika typer av psykoterapeuter och många olika 

typer av klienter med olika behov. Lambert beskrev också att forskning kring 

relationen mellan studentterapeut och handledare är begränsad. Mycket lite finns 

skrivet om hur denna relation påverkar studentterapeutens utveckling och vilja att 

fortsätta inom psykoterapiområdet. 

 

Plakun, Sudak och Goldberg (2009) har skapat en Y-modell som kan användas i 

utbildning av psykoterapeuter. Y-modellen utvecklades för att skapa en mer 

sammanhängande och integrativ konceptualisering av psykoterapi över gränserna för 

de olika terapiinriktningarna. Man tänker sig att de delar av det psykoterapeutiska 

tillvägagångssättet som är gemensamt för olika inriktningar utgör ”stammen” på Y:et. 

De två förgreningarna utgörs av psykodynamisk terapi samt kognitiv beteendeterapi. 

Y-modellen presenterar ett ramverk som erbjuder ett nytt sätt att se på 

psykoterapeutisk utbildning. Istället för att börja med grundläggande teori för någon 

specifik terapeutisk inriktning, påbörjas utbildningen istället med det som är 

gemensamt för allt terapeutiskt arbete, till exempel att lära sig att gå från 

intervjumetodik till en mer psykoterapeutisk ansats. Kärnan i stammen av Y:et utgörs 

främst av sådant som kan kopplas till den terapeutiska alliansen, där många aspekter 

av allians är återkommande i allt terapeutiskt arbete. Exempel på detta är att skapa en 

atmosfär som präglas av trygghet och tillit, att forma konsekventa gränser och en 

behandlingsram, empati, genuinitet, medkänsla, utbildning om behandling samt 

reflekterande lyssnande. Egenskaper som återfinns på stammen av Y:et är sådant som 

kan läras ut tidigt i terapeutisk utbildning, och bli en kunskapsgrund som kvarstår när 

studenterna sedan lär sig mer specifika tekniker och modeller. Studenterna kan lära 

sig om hur de två större förgreningarna (PDT och KBT) skiljer sig åt i vissa aspekter 

av allians, med fokus på en mer ostrukturerad inbjudan att uttrycka tankar och 

affekter i det förstnämnda och mer riktad uppmärksamhet på kognitioner i den 
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sistnämnda. När studenter lär sig om likheter och skillnader i de båda perspektiven 

med utgångspunkten i stammen av Y:et förstärks inlärningen, och de kan senare 

komma att utveckla en flexibel ansats i kliniskt arbete med patienter där de kan göra 

utbildade val av interventioner och metoder (Plakun et al., 2009).  

 

Den psykoterapeutiska utbildningen för studenterna på Psykologmottagningen vid 

Umeå universitet innefattar både ett psykodynamiskt perspektiv och ett kognitivt 

beteendeterapeutiskt perspektiv. Studenterna erhåller, efter avslutad utbildning, 

grundläggande psykoterapiutbildning inom båda inriktningarna. Utbildningen innebär 

bland annat att studenterna ska visa exempel på en god terapeutisk hållning, 

identifiera och förstå de interpersonella processer som framträder i terapirummet samt 

hur dessa kan användas terapeutiskt (Umeå universitet, 2013). Att få ta del av 

studenters upplevelser inom detta område är intressant då forskning har visat att 

specifika egenskaper är viktiga för att skapa allians. Studenterna befinner sig i en 

utbildningssituation, där det kan finnas utrymme att arbeta med dessa egenskaper.  

 

Den psykoterapiforskning som finns om allians och terapeutegenskaper är till största 

del kvantitativ och baseras på självskattningar, observationer och bedömningar. Det 

kan därför vara intressant att även undersöka subjektiva upplevelser genom att 

använda en kvalitativ metod. Denna studie genomförs genom intervjuer som 

analyseras med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), för att fånga den 

subjektiva upplevelsen av ett fenomen. På detta sätt kan ökad förståelse för 

upplevelsen av egenskapers betydelse för allians som fenomen fås.  

 

Syftet med examensarbetet är, mot bakgrund av ovan beskrivna forskning, att 

närmare undersöka studentterapeuters upplevelse av vad som är viktiga egenskaper 

hos en terapeut för att forma och upprätthålla allians. Frågeställningarna som ämnas 

besvaras i undersökningen är följande: Vilka egenskaper anser studentterapeuter är 

viktiga för att forma och upprätthålla allians? Hur definierar studentterapeuterna 

dessa egenskaper? På vilket sätt påverkar dessa egenskaper alliansen, både positivt 

och negativt?  

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Denna studie innefattade åtta informanter, samtliga studenter vid 

psykologprogrammet på termin 8 och 9 vid Umeå universitet, varav fem gick termin 

8 och tre gick termin 9.  Informanternas medelålder var 26 år, fem var kvinnor och tre 

var män.  Hälften har erfarenhet av att arbeta med KBT och hälften med PDT. 

Studentterapeuter från dessa terminer valdes för att säkerställa att informanterna har 

praktiska erfarenheter av att bedriva minst en termins psykoterapi på 

psykologprogrammets psykologmottagning. 
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Procedur 

Inbjudan att delta i studien genomfördes muntligt för termin 8 och 9 på 

Psykologprogrammet. Detta kompletterades med att skriftlig information om studien 

och hur deltagarna kunde anmäla sitt intresse (Bilaga 1) delades ut. En 

semistrukturerad intervjuguide utarbetades i samråd med handledaren (Bilaga 2). I 

utformandet av intervjuguiden togs det hänsyn till att materialet i viss utsträckning 

kunde behandla uppgifter om studentterapeuternas egna klienter och därför 

uppmanades studentterapeuterna att undvika att ge information som kunde identifiera 

dessa klienter (till exempel personuppgifter). Två pilotintervjuer genomfördes och 

utifrån detta gjordes justeringar i intervjuguiden. Innan intervjuerna mottog 

informanterna information om var och när intervjun skulle äga rum, samt en 

uppmaning om att fundera över vilka terapeutegenskaper som de anser vara viktiga 

för alliansen, utifrån erfarenheter från klientarbetet. Intervjuerna genomfördes i 

Psykologmottagningens lokaler och spelades in via diktafoner. Insamlat material 

transkriberades och analyserades med hjälp av analysmetoden IPA i dataprogrammet 

OpenCode. Totalt bestod det transkriberade materialet av 44207 ord. I samband med 

transkriberingen avkodades allt material så att inga uppgifter kunde kopplas till 

enskilda individer. Materialet behandlades med sekretess och raderades efter 

analysen. Författarna analyserade de intervjuer de själva hade genomfört och 

transkriberat, det vill säga fyra intervjuer var. I det sista steget av analysen, som 

beskrivs nedan, arbetade författarna tillsammans. Båda var inlästa på det fullständiga 

materialet.  

 

Analys 

Som analysmetod valdes IPA, som är speciellt lämplig för studier som ”fokuserar på 

personlig innebörd och förståelse, i en speciell kontext, för människor som delar en 

speciell gemensam upplevelse” (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Dessutom är IPA 

en passande metod vid mindre studier med få deltagare där fokus snarare är ett 

grupperspektiv än en representation av hela populationen. IPA som metod har sin 

teoretiska grund i fenomenologi och hermeneutik. Inom fenomenologin ligger fokus 

på erfarenheter och hur dessa erfarenheter upplevs. Dessa upplevelser ses som unika 

för varje persons förhållande till sin omvärld. Hermeneutik är teorin om tolkning och 

tillsammans med den fenomenologiska ansatsen innebär IPA att man intresserar sig 

för att undersöka hur ett fenomen tar sig uttryck och i detta blir den som analyserar 

involverad i att underlätta och göra detta uttryck förståeligt. Utöver detta är även 

ideografi en viktig teoretisk utgångspunkt i IPA, vilket innebär att det speciella, det 

särskilda, hamnar i fokus. Dels på en detaljerad nivå, på så sätt att analysen blir 

djupgående, och dels på så sätt att ett speciellt fenomen i en speciell kontext lyfts 

fram (Smith et al., 2009).   

 

Den analytiska processen delas upp i sex steg (Smith et al., 2009). I det första steget 

läses och omläses det transkriberade materialet. I detta skede är informanten i fokus 

och läsandet handlar om att sakta ner och motstå att reducera eller sammanfatta 

materialet. I det andra steget görs de första noteringarna. Språket och hur informanten 
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pratar om och angriper ett visst ämne utforskas. I detta steg finns inga regler om vad 

som får kommenteras. I det tredje steget utvecklas uppdykande temata, genom att 

koppla samman olika mönster från det andra steget. Temata innefattar förutom 

informantens egna ord och tankar även författarnas tolkningar. I det fjärde steget letar 

man efter kopplingar mellan uppdykande temata som kartläggs på det sätt som 

författarna tycker att de hör samman. Förslag på specifika tillvägagångssätt för att leta 

efter mönster är abstraktion, att polarisera, kontextualisera och att föra samman. I det 

femte steget tar man sig an nästa transkriberade intervju och ovan beskrivna process 

repeteras. I detta skede är det viktigt att lägga åt sidan så mycket som möjligt av det 

man har med sig från föregående intervju och att vara öppen för nya temata. I det 

sjätte steget undersöks mönster genom alla fallen genom att temata jämförs som 

uppkommit. I visa fall kan temata som uppkommit omskapas (Smith et al., 2009).  

 

Smith (2004) beskrev att IPA alltid ska vara tydligt grundad i texten men också röra 

sig mot en mer tolkande nivå. Dock kan denna tolkning ske på olika nivåer, som i 

olika hög grad baseras på texten. Den första nivån ligger allra närmast texten medan 

de ytterligare nivåerna innebär större delar av tolkning från forskarens sida. Smith 

menade att för någon som är nybörjare inom kvalitativ metod så är den första 

tolkningsnivån att föredra, då det annars finns en risk att innehållet övertolkas och att 

tolkningen rör sig alltför långt bort från ursprungstexten (Smith, 2004).  

 

Då författarna själva studerar vid psykologprogrammet på Umeå universitet och 

genomgår samma teoretiska och praktiska utbildning som informanterna, finns detta 

med som en del av förförståelsen i analysen av materialet. Författarna har egna 

klienter och deltar i handledning på psykologmottagningen, liksom informanterna.  

 

 

Resultat 

 

Vilka egenskaper anser studentterapeuter är viktiga för att forma och upprätthålla 

allians? Hur definierar studentterapeuterna dessa egenskaper?  

 

Egenskaperna som informanterna uppfattade som positiva respektive negativa för 

alliansen delades av författarna in i olika tematiska kategorier. Indelningen i 

kategorier gjordes utifrån de egenskaper som av författarna ansågs vara närliggande 

varandra. För de egenskaper som av informanterna uppfattades som positiva blev 

dessa kategorier intresse, empati, värme, genuinitet, trygghet, flexibilitet och 

öppenhet. De negativa kategorierna blev osäker och rigid (Tabell 1). 
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Tabell 1. Egenskaper som av informanterna anges som positiva respektive negativa 

för alliansen. 

 

Positiva egenskaper Negativa egenskaper 

Intresserad  
Engagerad  

Nyfiken 

Empatisk  

Förstående  

Lyssnande 

Varm 

Social 

Genuin 

Trygg  
Erfaren  

Flexibel  
Följsam  

Accepterande 

Respektfull  

Osäker 

Feg 

Oerfaren 

Forcerad 

Rigid 

Stel  

 

 

Egenskaper som är markerade med fet stil är kategorier och de egenskaper som står 

skrivna under tillhör den kategorin. Till exempel är intresserad en kategori och 

engagerad och nyfiken faller under den kategorin. Dock är intresserad även en 

egenskap som ingår i samma kategori. Detta gäller även de andra kategorierna. 

Resultatet presenteras nedan utifrån dessa kategorier med syftet att tydliggöra och 

ytterligare synliggöra de resultat som framkom i analysen.  

 

Egenskaper som uppfattas som positiva av informanterna 

 

Intresserad 

Informanterna pratade om intresse som något som är viktigt för alliansen. 

Egenskapen definierades som att visa en vilja att förstå klienten och en vilja att veta 

vad klienten har att berätta. Terapeuten kan visa sitt intresse för klienten genom att 

visa att man kommer ihåg vad som sagts vid tidigare samtal. Enligt informanterna är 

det också viktigt att som terapeut vara öppen för att prova olika vägar för att förstå 

och hjälpa klienten, och detta blir då ett sätt att visa att man är intresserad av klienten. 

En informant har erfarenhet av att intresset för klienten växte sig starkare under 

terapins gång och att intresset hängde samman med en vilja att hjälpa klienten. Att 

ställa frågor till klienten kan också vara ett sätt att visa sitt intresse: 

 

att det har varit en viktig aspekt för henne i terapin, det här med att jag 

kommit med frågor och att jag har varit intresserad. 
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Informanterna pratade även om hur brist på intresse för eller ointresse av klienten kan 

utgöra ett hinder för alliansen. Om terapeuten inte kan uppbåda intresse finns en risk 

att andra egenskaper som kan påverka negativt följer med detta. Det kan till exempel 

vara att terapeuten för klienten framstår som oengagerad eller ouppmärksam. 

 

Att det blir lite som att, klientarbetet stundvis har varit ganska själlöst, 

som att jag har varit ointresserad, eller att jag har tänkt att jag vet redan 

vad hon kommer att säga och så. 

 

Intresse beskrevs som starkt sammankopplat med engagemang. Engagemang 

definierades av en informant som ett intresse för det klienten pratar om, oavsett om 

det är en del i det ursprungliga kontraktet eller inte. Genom att som terapeut visa att 

man är engagerad upplever informanten att klienten i högre grad anförtror sig till 

terapeuten. En annan informant beskrev att man kan visa engagemang genom att 

koppla tillbaka till saker som har hänt och att följa en utveckling. På detta sätt visar 

terapeuten att den försöker förstå klienten och prövar olika vägar för att göra detta. 

 

Nyfikenhet är en egenskap som sammankopplas med intresse och engagemang. En 

informant uttryckte att den ibland haft en bristande nyfikenhet på sin klient och att 

detta stundtals gjorde klientarbetet själlöst och påverkade alliansen negativt. 

Informanten menade att det är grundläggande att vara nyfiken på sin klient som 

helhet, och inte bara som en avgränsad problemställning. En annan informant beskrev 

att nyfikenhet uttrycks genom att man som terapeut verkligen vill veta mer om och 

förstå hur klienten har det och hur den fungerar. Ytterligare en informant beskrev 

upplevelser av att det kan störa processen att vara alltför nyfiken. Ivern att sätta 

tänderna i nya situationer som klienten berättar om upplever informanten kan bli 

problematiskt då det i vissa situationer kan vara bättre att stanna upp, behålla lugnet 

och låta det vara. 

 

Jag märker det ju inte i stunden så ofta för då agerar jag ju på 

nyfikenheten, men man, jag kan ju när jag tittar på film och såhär, tycka 

att, ja men, det viktiga är kanske inte att, eller det kan ju till och med 

störa. 

 

Empatisk 

Empati är en egenskap som alla informanter ansåg vara viktig för alliansen. De 

beskrev att empati innebär att kunna leva sig in i en annan persons upplevelser och 

känna med den personen. En informant benämnde detta som ett rollövertagande. 

 

För mig är det en förmåga att förstå och sätta sig in i hur andra upplever 

saker, som kanske inte är på samma sätt som jag skulle uppleva det. Och 

i nästa led förstå att det kan skapa känslor och handlingar och tankar 

och upplevelser som inte jag nödvändigtvis har upplevt eller upplever i 

samma situation. Den förståelseförmågan liksom. Det är empati.  
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Empati kan vara att visa att man bryr sig om klienten och inte är där bara för sina 

egna syften. En informant har erfarenheter av hur det kan bli svårt i terapin när denne 

har utgått ifrån sig själv istället för att sätta sig in i klientens situation. Informanten 

upplevde att det blev lättare att förstå klienten när informanten kunde skifta fokus till 

klientens position. Informanten beskrev en del av den empatiska förmågan som att 

kunna se sig själv utifrån i relationen med klienten. Flera informanter pratade om att 

empati är nära sammankopplat med förståelse. Förståelse definierades av 

informanterna som att kunna sätta sig in i hur klienten tänker eller har det, även om 

det skiljer sig mycket från hur informanterna tänker. Detta blir speciellt viktigt om det 

egna sättet att resonera skiljer sig mycket från hur klienterna resonerar. En informant 

beskrev hur arbetet i terapin hakade upp sig och inte kom vidare när informanten inte 

kunde förstå sin klient, och att de kom vidare först när en gemensam förståelse var 

uppnådd. En annan informant pratade om betydelsen av att klienten känner sig 

förstådd av terapeuten för att arbetet i terapin ska kännas meningsfullt för klienten. 

 

Jag upplevde att när vi kom över den, när det kändes mer som att vi fick 

en gemensam förståelse, så kändes det också som att alliansen blev 

väldigt mycket bättre.  

 

Lyssnande är något som informanterna sammanlänkade med både förståelse och 

empati. Flera informanter definierade att vara lyssnande som att vara närvarande i 

samtalet i terapirummet. En informant menade att klienten på olika sätt ska kunna 

märka att terapeuten lyssnar genom fysiska attribut som ögonkontakt och 

ansiktsrörelser. Återkommande i informanternas berättelser var betydelsen av att som 

terapeut i samtalet göra det märkbart för klienten att man lyssnar genom till exempel 

följdfrågor och uppmuntran.  

 

Jag tänker mig i alla fall att det är alliansskapande att bli lyssnad på. 

Det gör jag absolut. Om någon, alltså man vill ju berätta saker för folk 

som lyssnar på en, och de flesta människor uppskattar nog att bli 

lyssnade på.  

 

Varm 

Flera informanter definierade värme som ett trivsamt klimat, där klienten ska känna 

sig omhändertagen och där terapeuten ska uppfattas som någon som inte förställer 

sig. Värme kopplades av informanterna till andra egenskaper som att vara icke-

dömande och icke-värderande. En informant pratade om betydelsen av att terapeuten 

visar att den trivs i klientens sällskap. Flera informanter återkom till att för att skapa 

en varm atmosfär i terapin krävs av terapeuten att den lyssnar, visar engagemang, 

fungerar bra socialt samt bekräftar klienten i sina upplevelser. 

 

(…) där värme är som något slags väldigt viktigt att på något sätt, ja det 

blir samma sak, att känna att den här andra människan, terapeuten, är 
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intresserad av, av klienten på ett genuint sätt, att man kan förmedla att 

man inte är dömande, eller liksom inte tycker illa om klienten, vilket 

också ger klienten utrymme att få vara som hon vill. 

 

Två informanter pratade om betydelsen av att vara social som terapeut. De 

definierade detta som att ha lätt för att umgås med andra, att kunna interagera med 

andra, möta andra och skapa en kontakt som känns naturlig. De kopplade den sociala 

förmågan till äkthet, det är av betydelse att kontakten som upprättas känns genuin och 

att klienten kan känna sig avslappnad och bekväm tillsammans med sin terapeut. En 

förutsättning för detta är enligt informanterna att terapeuten kan följa med när 

klientens sinnesstämning växlar och att terapeuten inte styrs för mycket av egna 

intressen eller en dold agenda.  

 

Genuin 

Genuinitet, eller äkthet som vissa benämner det, är en egenskap som flera upplevde 

som viktig för alliansen. Genuinitet ansågs av flera informanter vara en förutsättning 

för att kunna förmedla empati, värme, intresse och engagemang till klienten. 

Informanterna menade att genuinitet inger förtroende på så sätt att klienten kan se att 

terapeuten är en människa precis som den själv. En informant upplevde att det kan bli 

för stelt och mekaniskt om man endast går in och spelar terapeutrollen, för i och med 

det försvinner äktheten. 

 

Att det känns som att det här är verkligen, det är verkligen någonting 

som terapeuten gör ärligt och som man verkligen står för. För värme, 

tänker jag till exempel, är väldigt, blir väldigt lite värt om det inte känns 

äkta.  

 

Trygg 

Flera informanter definierade trygghet som att kunna behålla ett lugn, att ha förmåga 

att se sig själv utifrån och att vara här och nu. En informant menade att lugn och 

trygghet är viktigt för att inte klienten ska känna sig obekväm i situationen. Enligt 

informanterna blir det viktigt att terapeuten kan ta emot det klienten berättar utan att 

reagera eller agera på det som väcks i terapeuten själv. Informanterna ansåg att om 

terapeuten fokuserar för mycket på sina egna behov blir situationen mindre trygg för 

klienten. En terapeut som är närvarande i det som händer i samtalet, utan att försöka 

lösa problem eller prestera specifika resultat ger en tryggare situation enligt 

informanterna.  

 

Att det väcker saker hos en själv utan att man liksom kan, ja, inte 

värderar det så mycket, utan att ta emot det och liksom, det är ju, då 

visar man ju på något sätt att det är tryggt att prata om sådana saker 

här. 

 



 12 

Alla informanter pratade om trygghet som något som påverkas negativt av att vara 

nybörjare och som man tänker sig blir lättare efter längre tid som aktiv terapeut. 

Tryggheten påverkas också negativt av att något oförutsett inträffar. Detta kan vara 

att studentterapeuten inte kan fullfölja sin ursprungliga plan eller att klienten tar upp 

något som kommer mycket oväntat för terapeuten. Erfarenhet definierades som 

förmåga att veta när det är läge att intervenera. Att känna in var klienten befinner sig 

och vilken betydelse detta kan få för det terapeutiska arbetet. Flera informanter 

pratade om erfarenhet som något som påverkar alliansen positivt, men som något de 

ännu saknar. 

 

Flexibel 

Flexibilitet definierades av en informant som att kunna växla mellan att vara 

närvarande i samtalet och att kunna se på samtalet och den pågående terapeutiska 

processen utifrån. En annan informant menade att flexibilitet innebär att kunna följa 

klienten och att vara lyhörd inför det klienten uttrycker. Ytterligare en informant 

kopplade flexibilitet till att vara utforskande och inte låsa sig fast vid ett sätt att se 

klienten eller situationen på. Vidare menade informanten att det är viktigt för 

alliansen att visa att det är klienten som sitter på sanningen och att man som terapeut 

gör sitt bästa för att försöka förstå, och där blir flexibiliteten en förutsättning för detta 

förhållningssätt. Följsamhet omtalades av en informant på ett liknande sätt som 

flexibilitet, men ansågs vara en egen och avgränsad egenskap. Informanten 

definierade följsamhet som att klara av att följa klienten i det terapeutiska arbetet. Att 

klara av att prata om mer lättsamma områden samtidigt som man, i egenskap av 

terapeut, också klarar att gå djupare i ämnen som behandlas. 

 

Där tror jag att det finns följsamhet. Båda att skapa en känsla, för det 

andra, när det är dags att byta fokus, att sätta stopp eller. Men också att 

styra om karaktären på samtalet. 

 

Accepterande 

En informant definierade att vara accepterande som att vara tillåtande och 

normaliserande, i motsats till att vara dömande. Det är viktigt att klienten får känna 

sig normal och accepterad som person. 

 

Att inte tvinga fram något utan visa att det är upp till henne om hon vill 

berätta det för mig, och att jag kommer finnas där då och att det är upp 

till henne att bestämma, om hon känner sig bekväm med det. 

 

Att vara respektfull inför samarbetet är något som en av informanterna ansåg vara 

viktigt. För att vara respektfull krävs en öppenhet från terapeutens sida, i att inte 

tvinga fram något från klienten eller vara för styrande.  
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Egenskaper som uppfattades som negativa av informanterna 

 

Osäker 

Alla informanter pratade om osäkerhet som en egenskap som negativt påverkar hela 

det terapeutiska arbetet. Informanterna definierade osäkerhet som något som uppstår i 

situationer där det finns en rädsla för att göra fel. Det finns en vilja att vara perfekt 

som gör det svårare att våga genomföra vissa interventioner om de inte är 

färdigformulerade. Osäkerheten innebär att informanterna upplever sig som mindre 

inkännande gentemot sina klienter. 

 

Ibland lyssnar jag inte riktigt in den andra personen utan tänker bara på 

min agenda som jag ska beta av och att jag helst vill göra det så att det 

blir korrekt. Och då blir jag mycket mindre inkännande till var min klient 

är någonstans. 

 

Osäkerheten kan enligt en informant leda till feghet. Feghet definierades av 

informanten som att inte våga sätta ord på det som faktiskt sker i rummet. Detta kan 

bli ett hinder för alliansen då terapeuten signalerar att den inte vågar ta upp den 

gemensamma processen. Flera informanter pratade om att brist på erfarenhet eller att 

vara oerfaren kan vara ett hinder för alliansen. I oväntade situationer kan tidigare 

erfarenheter bli ett stöd och vägleda terapeuten i hur denne bör agera och reagera. En 

informant berättade om hur dennes klient oväntat och abrupt avslutade den 

terapeutiska kontakten:  

 

Jag hade inte så mycket erfarenhet av det tidigare, men personen sa ändå 

att, eller var väldigt mån om att säga att jag hade gjort ett bra jobb men 

att det inte passade klienten med terapi just nu. Men jag tänker ändå att 

erfarenhet är ju det som jag saknar nu.  

 

En informant pratade om hur osäkerhet och en vilja att vara duktig kan göra att man 

blir forcerad. Att vara forcerad innebär enligt informanten att inte vara närvarande i 

situationen, utan istället bli stressad att prestera. 

 

Eller jag kände nog att jag blev lite stressad och forcerad kanske av, 

inledningsvis, av att känna att det blev så där att vi inte riktigt var i en 

gemensam förståelse och jag tänker att det kanske är en egenskap hos 

mig att vilja vara duktig kanske. 

 

Rigid 

Flera informanter beskrev att de ibland upplever sig som rigida i sitt terapeutiska 

arbete. Det kan vara svårt att vara flexibel, utifrån osäkerhet och att de ännu inte har 

så mycket erfarenhet. Istället blir de låsta vid ramar som hör till 

utbildningssituationen. En informant beskrev en upplevelse av att som terapeut fastna 

i ett tankemönster och bli rigid. Enligt informanten ledde detta till en känsla av att 
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vara alltför självupptagen och säker på sin kompetens, vilket blev ett hinder i 

klientarbetet då processen stannade upp.  

 

(…) men någonstans mitt i det här, mitt i klientarbetet, så började det här 

falera och jag inser att vad fasiken, jag var inte så jäkla bra och det här 

var riktigt svårt och jag är nybörjare och det gick inte så jättebra i min, 

med min klient.  

 

Flera informanter pratade om hur de ibland upplever att de blir stela med sin klient, 

utifrån att de inte har hittat sin terapeutroll och därför inte kan känna sig avslappnade. 

En informant kopplade ihop stelhet med att känna sig osäker och med upplevda krav 

på att vara neutral i rollen som terapeut. 

 

Det blir någon roll jag spelar, att jag går in och så spelar jag 

terapeutrollen och det ofta tycker jag, att det inte blir så himla bra, att 

det blir liksom stelt och mekaniskt. Att någonstans kunna vara sig själv, 

att liksom inte enbart vara terapeutrollen så.  

 

 

På vilket sätt påverkar egenskaperna alliansen, både positivt och negativt?   

 

Positiv påverkan 

Informanterna beskrev att det är viktigt att kunna förstå klienterna för att alliansen ska 

kunna upprättas och bibehållas. En informant menade att det är avgörande för 

klienten att bli förstådd, både för det terapeutiska arbetet och mer specifikt för 

alliansen. En egenskap som informanterna återkom till som betydelsefull för alliansen 

var att vara lyssnande. En informant beskrev att lyssnandet är den egenskapen som 

har mest positiv påverkan på alliansen. 

 

Att få märka att det jag säger har någon betydelse för den här människan 

som jag inte känner, då tänker jag att det blir en bekräftelse som är viktig 

för att känna att det här kommer att fungera. Det här är en relation som 

är viktig att ha. Det är väl det primära för alliansen, att lyssna. 

 

Lyssnandet kopplades av informanterna samman med att ha ett intresse för klienten 

och det arbete man bedriver tillsammans. De menade att intresse och lyssnande 

skapar förutsättningar för att klienten ska kunna knyta an till terapeuten och upprätta 

en allians. Informanterna beskrev att intresset kan ta sig olika uttryck och få betydelse 

för alliansen på olika sätt. Intresset blir alliansskapande när det blir märkbart för 

klienten.  

 

Att det som finns någon glöd bakom det man gör och det kanske inte bara 

är, det är klart att det är ett arbete, men det måste ju som finnas ett 

intresse också kopplat till det (…) att det måste ju märkas i alla fall i 
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rummet tänker jag och att det blir viktigt för en allians att personen 

känner att jag är intresserad av att förstå och hjälpa till. 

 

Att uttrycka ett intresse för klienten och att vara uppriktigt nyfiken är enligt 

informanterna alliansskapande. Om terapeuten uttrycker intresse och nyfikenhet 

behöver det dock vara uppriktigt för att få någon effekt på alliansen. En informant 

pratade om hur genuiniteten kan sammankopplas med att känna sig trygg med sina 

egenskaper som terapeut och att detta är viktigt för alliansen på så sätt att klienten 

vågar lita på terapeuten.  

 

Och att det är ju utifrån de egenskaper man har som det visar sig om det 

är möjligt att få en allians eller att klienten ska känna att den vågar lita 

på mig eller är redo att starta ett samarbete och kanske också från mitt 

håll, hur jag känner i rummet med den klienten. 

 

En informant beskrev hur viktigt det är att terapeuten framstår som äkta, som 

mänsklig, och inte som en terapeutrobot. Detta återkommer i beskrivningar även hos 

andra informanter. Informanterna menade att om terapeuten framstår som mänsklig 

påverkas alliansen positivt genom att klienten vågar öppna sig. Ytterligare en 

informant beskrev en situation där alliansen påverkades positivt när denne ansåg sig 

ha visat sig mer mänsklig genom att reagera på det klienten berättade.  

 

Personen blev väldigt rörd och jag kände själv att jag blev rörd (…) jag 

kände själv att jag blev glansig i ögonen, och först tänkte jag det här är 

ju inte så bra. Men sen, sen sa jag det, att jag blev väldigt rörd när 

personen berättade. Och det togs väl emot och när vi avslutade samtalet 

så märktes det verkligen att någonting hade hänt, det hade som 

fördjupats i vår arbetsrelation. 

 

Flera informanter poängterade betydelsen av att känna sig trygg i sin terapeutroll för 

att forma och upprätthålla allians. Informanterna menade att genom att vara trygg 

som terapeut skapas ett klimat där klienten vågar öppna sig.  

 

Det är som att terapin på något sätt ska vara att man återskapar en trygg 

relation (…) att det blir lite som att såhär att nu är vi här, att det andra 

är utanför, att nu är du trygg, nu kan du prata om det som känns jobbigt, 

vi tar hand om det här. 

 

Även ett accepterande och tillåtande klimat är något som flera informanter omtalade 

som något som ökar möjligheten för klienten att känna förtroende för terapeuten.  

 

Någonting som stärker relationen i och med att det blir en tillåtande 

stämning och jag får vara den jag är och därför kan jag också lita mer 
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till min terapeut, eller på något sätt anförtro mig mer eftersom det inte 

ställs krav på klienten att förändra sig. 

 

Negativ påverkan 

Osäkerhet hos terapeuten är något som alla informanter pratade om som något som 

påverkar alliansen negativt. Osäkerheten handlade enligt informanterna om att vara 

osäker i sin terapeutroll, att vara oerfaren, att känna sig otrygg och därför bli mer stel 

och mindre flexibel. Även utbildningssituationen spelade in, informanterna beskrev 

hur de ville känna sig duktiga i klientarbetet och därmed kände sig mer osäkra och 

tappade fokus på klienten, vilket påverkar alliansen negativt.   

 

Att vilja ha bekräftelse på att jag är duktig, att det blir det som blir 

viktigt ibland, snarare än att rikta fokus mot patienten och hur jag kan, 

ja, hjälpa den personen på bästa sätt (…) så kan det ändå bli nånting där 

som jag tror kan missgynna alliansen.  

 

Osäkerheten kan även ta sig uttryck i ett tvivel på den egna förmågan att prestera som 

terapeut. En informant beskrev hur osäkerheten kan ta sig uttryck som feghet och 

menade att detta kan påverka alliansen negativt. 

 

Att sätta ord på saker som finns, trots att de kan vara jobbiga. De finns 

ändå. Vågar man aldrig det så tror jag att det förstör en del för alliansen 

(…) om man alltid tar den lätta vägen så tänker jag att alliansen inte blir 

så stark som den skulle kunna vara.  

 

Enligt flera informanter kan tvivel på den egna förmågan leda till övervakning av det 

egna beteendet. Hur informanterna uppfattas och presterar påverkar hur säkra de 

känner sig i situationen. Detta i sin tur får en effekt på hur samarbetet och alliansen 

utvecklas.   

 

Självupptagenhet kan komma in och störa i klientarbetet, att jag vill vara 

duktig och jag vill prestera bra. Och det kan säkert på många sätt vara 

hämmande, dels i hur jag förhåller mig till den andra människan och att 

jag kan bli lite stel, jag kan bli lite rädd och då blir jag lite stel.  

 

Flera informanter pratade om specifika situationer där deras osäkerhet fått märkbar 

betydelse för det fortsatta terapeutiska samarbetet. En informant berättade om en 

situation där osäkerheten fått påverkan på alliansen med klienten. Till följd av en 

förändring i klientens livssituation blev informanten osäker på om de kunde fortsätta 

arbetet tillsammans, utifrån de exklusionskriterier som finns på 

Psykologmottagningen. Informanten berättade då detta för klienten, men senare 

visade det sig att de kunde fortsätta kontakten och det blev då viktigt att åter bygga 

upp relationen. 
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Jag vet inte om vi kan fortsätta (…) Och klienten meddelar att hon vill 

fortsätta, för jag säger att hon skulle kunna söka hjälp inom psykiatrin 

eller så, men det vill hon inte göra (…) På något sätt så övergav jag 

henne där, eller jag liksom försvann litegrann (…) vårt fortsatta arbete, 

att min mänsklighet och min äkthet kom fram där.  

 

Att vara ointresserad av klienten och det gemensamma arbetet beskrevs som 

ytterligare en negativ påverkan på alliansen. Ointresse och brist på engagemang 

gjorde det svårare för terapeut och klient att forma allians. 

 

Jag tycker att det har varit väldigt dödande för terapin när jag har känt 

just det, fasiken jag bryr mig inte, jag är inte intresserad, det blir inte så, 

det har inte blivit bra (…) Det blir stiltje i samtalen. Vi har liksom inte 

kommit någonstans. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med examensarbetet var att närmare undersöka studentterapeuters upplevelse 

av vad som är viktiga egenskaper hos en terapeut för att forma och upprätthålla 

allians. I resultatet framkom att informanterna pratade om egenskaper som påverkar 

formande och upprätthållande av allians både positivt och negativt. De egenskaper 

som ansågs vara positiva av informanterna var intresserad, engagerad, nyfiken, 

empatisk, förstående, lyssnande, varm, social, genuin, trygg, erfaren, flexibel, 

följsam, accepterande och respektfull. De egenskaper som sågs som negativa för 

alliansen var osäker, feg, oerfaren, forcerad, rigid och stel. Informanterna berättade 

även om sina upplevelser av hur dessa egenskaper påverkar alliansen. Informanterna 

berättade om att de positiva egenskaperna genomgående medförde att klienterna i 

större utsträckning vågade vara mer öppna i samtalen, vilket fördjupade alliansen. 

När informanterna beskrev sina upplevelser av hur negativa egenskaper påverkar 

alliansen framkom att samtliga egenskaper medförde osäkerhet. Osäkerheten var 

genomgående i informanternas berättelser.  

  

Egenskaper 

Informanterna beskrev till viss del samma positiva egenskaper som listades av 

Ackerman och Hilsenroth (2003). Dessa var flexibel, erfaren, respektfull, trygg, 

intresserad och varm. Detta tyder på att informanterna delvis värderar samma 

egenskaper som de yrkesverksamma psykoterapeuterna gör, som utgör underlaget för 

Ackerman och Hilsenroths sammanställning. Egenskaper som togs upp av 

informanterna men som inte återfinns i sammanställningen var empatisk, följsam, 

nyfiken, engagerad, förstående, lyssnande, social, genuin samt accepterande. Detta 

skulle till viss del kunna förklaras av att Ackerman och Hilsenroths resultat består av 

en sammanställning av ett flertal publicerade artiklar, medan detta arbete går mer in i 

detalj på upplevelser hos ett litet antal personer. Det är rimligt att anta att Ackerman 
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och Hilsenroth har slagit samman besläktade egenskaper med varandra. Egenskaper 

kan i stor utsträckning påminna om varandra, så även i denna undersökning. 

Egenskaper som togs upp av Ackerman och Hilsenroth utöver de som redan har 

beskrivits var ärlig, trovärdig, alert, vänlig samt öppen. Kanske blir dessa egenskaper 

viktiga även för informanterna när de, i likhet med psykoterapeuterna som utgör 

underlaget för sammanställningen, blir yrkesverksamma. Det är också möjligt att 

dessa egenskaper beskrivs av informanterna men med andra ord än de som används 

av Ackerman och Hilsenroth. Skillnaden i vilka egenskaper som tas upp av 

informanterna respektive Ackerman och Hilsenroth kan kanske också förklaras av att 

informanternas definitioner av egenskaperna inte nödvändigtvis behöver stämma 

överens med de definitioner som Ackerman och Hilsenroth skulle tillskriva 

egenskaperna. Då orden som beskriver egenskaperna även är vanligt förekommande i 

vardagligt språkbruk kan det finnas en stark uppfattning om vad de representerar. 

Kanske är det så att vissa egenskaper överensstämmer, eller inte stämmer överens, i 

större utsträckning än vad som framkommer utifrån den bokstavliga jämförelsen av 

benämningen av egenskaperna. Det är därför svårt att dra några specifika jämförande 

slutsatser mellan författarnas resultat och Ackerman och Hilsenroths resultat. 

Dessutom kan det vara så att egenskapernas betydelse påverkas av översättningen av 

Ackerman och Hilsenroths lista av egenskaper från engelska till svenska. Det är 

möjligt att språkliga nyanser har gått förlorade i översättningen. Egenskapen empati 

är en egenskap som alla informanter pratade om som viktig för alliansen. Att den inte 

finns med i Ackerman och Hilsenroths sammanställning skulle kunna bero på att man 

tänker sig att flera olika egenskaper samverkar i den empatiska förmågan. Weiner och 

Bornstein (2009) beskrev att empati är en viktig terapeutisk egenskap, i likhet med 

det informanterna ansåg. Informanterna definierade också empati i linje med Weiner 

och Bornsteins beskrivning av egenskapen.  

 

Egenskaper som informanterna beskrev som negativa överensstämde i mindre 

utsträckning med det Ackerman och Hilsenroth (2001) skrev om negativa 

egenskapers påverkan på allians. De egenskaper som återfanns i Ackerman och 

Hilsenroths sammanställning var osäker och rigid. Utöver dessa egenskaper tog 

informanterna även upp att vara feg, oerfaren, forcerad och stel. På det sätt som 

informanterna beskrev osäkerhet var det en egenskap som medförde många av de 

andra negativa egenskaperna. Om en informant till exempel kände sig osäker kunde 

detta leda till upplevelser av att vara forcerad eller feg. När negativa egenskaper 

efterfrågades sattes de ofta av informanterna i motsats till de egenskaper som de hade 

omtalat som positiva. Exempel på detta är intresserad – ointresserad, erfaren – 

oerfaren. Egenskaper som Ackerman och Hilsenroth (2001) tog upp som negativa för 

alliansen och som inte återfanns bland informanternas beskrivningar var kritisk, 

distanserad, spänd, distraherad och reserverad. Liksom för de positiva egenskaperna 

skulle det kunna vara så att vissa av de negativa egenskaperna benämns med andra 

ord. Kanske kan det vara så att färre av de negativa egenskaperna återfanns i 

Ackerman och Hilsenroths sammanställning kopplas till att informanterna överlag 

hade svårt att prata om negativa egenskaper. Informanterna beskrev färre negativa än 
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positiva egenskaper. Både i förhållande till mängden egenskaper i vardera grupp (de 

positiva var fler) men också i förhållande till hur många egenskaper Ackerman och 

Hilsenroth placerar i de olika grupperna. En anledning till detta skulle kunna vara att 

informanterna kanske var obekväma med att prata om eventuella negativa egenskaper 

hos sig själva. Det kan vara lättare att lista positiva egenskaper då det kanske inte är 

lika laddat. Den mest framträdande negativa egenskapen var osäkerhet.  

 

Allians 

Genomgående är att när informanterna pratade om egenskapers positiva påverkan på 

allians, så är det viktigt att egenskaperna blir märkbara för klienten för att de ska 

kunna påverka alliansen. Detta är i överensstämmelse med det Weiner och Bornstein 

(2009) uttryckt om att för att stärka alliansen är det viktigt att terapeuten kan 

förmedla sina egenskaper, till exempel bör empati förmedlas på ett sätt som klienten 

kan förstå och acceptera. Informanterna pratade om alliansen som ett samarbete, det 

var till exempel viktigt att klienten kände sig förstådd av terapeuten och att det är 

tydligt att klient och terapeut jobbar mot samma mål. Detta är i enlighet med det 

Brenner (2012) skrev om att terapeuten engagerar klienten som en medarbetare i den 

terapeutiska processen. Terapi är ett gemensamt åtagande och inte något som utförs 

på klienten. På det sätt som informanterna pratade om positiv påverkan på alliansen 

framkom att alliansen till stor del handlar om att klienten ska kunna knyta an till 

terapeuten och våga öppna sig. Detta, tillsammans med vikten av ett samarbete, går i 

linje med Bordins (1979) definition av allians där samarbetet är en överenskommelse 

mellan terapeut och klient, gällande mål i terapin och dessutom ett utvecklande av ett 

band mellan parterna. 

 

När informanterna pratade om negativ påverkan var osäkerhet den mest 

återkommande egenskapen. Osäkerheten tog sig ibland uttryck i en vilja att vara 

duktig och ett tvivel på den egna förmågan. Detta leder i sin tur till att informanterna 

blir än mer osäkra och granskar sig själva än mer självkritiskt. Dunkle och 

Friedlander (1996) fann att klienter som hade terapeuter som var mindre självkritiska 

skattade det emotionella bandet till terapeuten som starkt tidigt i behandlingen. Det är 

rimligt att anta att terapeuter som är mer självkritiska eller mer upptagna av sitt eget 

beteende har svårare att upprätta allians, vilket går i linje med informanternas 

resonemang.     

 

Informanterna beskrev även kritiska situationer i klientarbetet där alliansen sattes på 

prov. Dessa situationer kan liknas vid det Binder och Strupp (1997) samt Safran och 

Muran (2000) beskrev som alliansbrott. En negativ process är en nästintill oundviklig, 

och dessutom en förväntad del i ett terapeutiskt arbete, som medför en möjlighet att 

fördjupa alliansen. Informanterna beskrev i enlighet med detta hur ett alliansbrott 

kunde stärka alliansen. En informant blev efter att klientens förutsättningar hade 

förändrats osäker på om de kunde fortsätta samarbetet, och upplevde att den övergav 

klienten och att detta påverkade alliansen negativt. När det visade sig att samarbetet 

kunde fortsätta fokuserade informanten aktivt på att stärka alliansen. Att informanten 
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fick utrymme att arbeta med alliansbrottet i klientarbetet kan tyda på att det gavs 

möjlighet att arbeta med de egna egenskaperna i utbildningssituationen. Detta 

medförde att den negativa påverkan som alliansbrottet innebar i förlängningen fick en 

positiv effekt på alliansen, i linje med Safran och Murans (2000) beskrivning. 

Eftersom alliansbrott är en förväntad del i terapi är det viktigt att 

utbildningssituationen är utformad på så sätt att det finns utrymme att arbeta med 

detta i till exempel handledning. Det är viktigt att fokus inte enbart blir på de tekniker 

som används, utan även på studentterapeuternas egenskaper då de visat sig vara 

viktiga för alliansen.   

 

Utbildningssituation 

Informanterna återkom ofta i sina berättelser till att de upplever sig som osäkra och 

oerfarna. Det skulle kunna vara så att detta beror på att de ännu inte har kunnat skaffa 

sig erfarenhet, då de befinner sig i en utbildningssituation. Att känna osäkerhet och 

ångest gällande sin terapeutiska förmåga är något som återfanns i Williams et al. 

(1997) studie om studentterapeuter. Hill et al. (2007) beskrev hur studenter som 

genomgick teoretisk utbildning, fick möjlighet till klientkontakter samt fick reflektera 

över sitt lärande i dagboksform blev mindre osäkra. I informanternas utbildning ingår 

såväl teoretisk grund, som klientkontakter och möjligheter att reflektera. 

Reflektionerna sker främst i handledningssituationen och i skrivandet av 

minnesanteckningar. Kanske skulle informanterna känna sig mindre osäkra om de 

fick möjlighet att i större utsträckning reflektera kring och få återkoppling på de egna 

egenskaperna som blir viktiga i den terapeutiska situationen. Detta skulle vara möjligt 

till exempel i handledningssituationen genom ett mer uttalat fokus på betydelsen av 

egenskaper. I intervjusituationen uttryckte flera informanter att de är ovana vid att 

prata om egenskaper på ett så explicit vis, särskilt sina egna. Enligt Lambert (2012) 

finns mycket lite skrivet om hur handledarrelationen påverkar studentterapeutens 

utveckling. Författarna anser att denna relation kan ses som mycket viktig för 

studentterapeuten, då handledaren kan vara både en förebild för studentterapeuten i 

utvecklandet av den professionella rollen samt ge direkt återkoppling på det praktiska 

arbetet med studentterapeutens egenskaper.  

 

Att informanterna i större utsträckning pratade om sina positiva egenskaper framför 

de negativa, kan ha med utbildningssituationen som sådan att göra. Det skulle kunna 

vara så att det finns en vilja att framhäva de positiva egenskaperna i handledningen då 

studentterapeuterna blir bedömda och betygsatta av handledaren. Att prata om sina 

negativa egenskaper skulle därmed kunna ge upphov till en rädsla att framstå som en 

sämre studentterapeut. Detta skulle också kunna ha avspeglats i intervjusituationen, 

då även författarna är psykologstudenter och studentterapeuter på 

Psykologmottagningen och därmed delar samma sammanhang som informanterna. 

Enligt pågående forskning (Dennhag & Ybrandt, 2013) på samma mottagning har 

studentterapeuter en tendens att skatta sina basala relationella förmågor högt redan i 

början av klientarbetet, därför sker ingen stor utveckling av dessa förmågor under 

utbildningens gång. Kanske kan även detta kopplas till en vilja att framstå som en 
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duktig terapeut. Oviljan att prata om negativa egenskaper medför kanske att större 

fokus hamnar på terapeutiska tekniker som är mer konkreta att arbeta med och 

eventuellt mindre känsliga att prata om. Detta går i linje med de resultat som 

Dennhag och Ybrandt (2013) fått, där de tekniska förmågorna i större utsträckning 

upplevs som förbättrade i takt med att utbildningen fortskrider. En ödmjukhet inför 

att som studentterapeut vara nybörjare inom det terapeutiska området kanske skulle 

ge studentterapeuterna en större förståelse för att både egenskaper och tekniker kan 

behöva utvecklas. Författarna anser att det är viktigt att det blir tydligt att handledarna 

inte förväntar sig att studentterapeuterna redan ska kunna allt då de fortfarande är 

under utbildning. Kanske skulle detta även medföra att studentterapeuterna kan känna 

sig mer trygga i att de under klientarbete kommer att hamna i situationer där de 

känner sig osäkra, både på vilka tekniker som ska användas och på hur de egna 

egenskaperna kan påverka alliansen. 

 

Möjligtvis skulle utökad klientkontakt tidigare under utbildningen samt träning i till 

exempel samtalsmetodik kunna göra informanterna mer säkra i det terapeutiska 

arbetet. Nerdrum och Rönnestad (2002; 2004) fann att empatiträning hos 

studentterapeuter gav ökad empatisk förståelse samt större förståelse för sig själv i 

den professionella rollen. Detta stödjer antagandet att ökad övning i det terapeutiska 

förhållningssättet kan göra studentterapeuter mindre osäkra och öka förståelsen kring 

yrkesrollen. Informanterna gav uttryck för en osäkerhet rörande yrkesrollen. De 

beskrev oro inför att inte kunna kombinera ett personligt bemötande med att vara 

tillräckligt professionell i sin roll. I samband med detta beskrev informanterna att det 

var viktigt att kunna visa sig mänsklig för klienterna och inte framstå som robotlik i 

kontakten. Detta kan tyda på att det kan behövas mer övning och stöd i vad som ingår 

i terapeutrollen, för att de inte ska behöva känna oro inför detta.  

 

Av informanterna som deltog i studien hade hälften erfarenhet av psykoterapi inriktad 

på KBT och hälften på PDT. Det skulle kunna vara intressant att undersöka om det 

finns likheter och skillnader mellan hur studentterapeuterna resonerar om allians i de 

olika terapeutiska inriktningarna. I denna studie ställdes dock inga frågor direkt 

kopplade till vilken terapeutisk inriktning informanterna hade. Wampold et al. (1997) 

skrev i en meta-analys att upp till två tredjedelar av de välgörande effekterna av terapi 

beror på vanliga gemensamma element för psykoterapeutisk behandling, som en 

atmosfär av värme, att visa omsorg och äkthet. Plakun et al. (2009) Y-modell för 

utbildning av psykoterapeuter förespråkar en gemensam grund i utbildning av 

terapeuter där utgångspunkten tas i det som är gemensamt för allt terapeutiskt arbete. 

Exempel på detta är att kunna skapa en trygg och tillitsfull atmosfär, en konsekvent 

behandlingsram samt att kunna utveckla empati, genuinitet och medkänsla. Dessa 

beståndsdelar återkom i informanternas berättelser om vad som är viktigt för att 

forma och upprätthålla allians. Även i teorierna kring de olika terapeutiska 

inriktningarna är vissa element likartade och återkommande gällande vad som är 

viktigt för att forma och upprätthålla allians (Weiner & Bornstein, 2009; Keijsers et 

al., 2000). Kanske skulle informanterna känna sig minde osäkra i dels den 
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professionella rollen som terapeut och dels i mötet med klienten, med mer träning i 

gemensamma grundläggande terapeutiska förhållningssätt, i enlighet med det Plakun 

et al. (2009) beskrev.   

 

Tillkortakommanden 

I utformandet av en studie genomförs en mängd olika val som kommer att få 

påverkan på resultatet. Vid intervjuerna i denna studie användes en i förväg fastställd 

intervjuguide. Guiden utformades med frågor som gick från ett mer generellt 

perspektiv för att uppmuntra reflektioner om egenskaper, för att sedan övergå till mer 

specifika frågor om informantens personliga upplevelser. Detta fick ibland till följd 

att informanten fortsatte att resonera på ett mer generellt plan. Frågor mer direkt 

inriktade på informantens personliga upplevelser kunde kanske ha gett en mer 

djupgående berättelse. I analysen gjordes av författarna indelningen i positiva och 

negativa egenskaper, i intervjuguiden var denna uppdelning inte lika tydlig. Kanske 

hade en tydligare uppdelning i intervjuguiden gett ännu tydligare och mer konkreta 

svar. Dock var denna uppdelning inte helt självklar för författarna innan analysarbetet 

hade genomförts, men informanternas svar visade ändå att denna uppdelning var 

befogad när analysarbetet genomfördes. I intervjuguiden efterfrågades erfarenheter 

med andra klienter än de på psykologmottagningen. Detta visade sig i analysarbetet 

inte vara relevant, eftersom studiens syfte var att undersöka egenskaper och allians i 

utbildningsterapier. I analysarbetet blev det även tydligt att mycket av det 

informanterna pratade om kunde kopplas till utbildningssituationen. Därför hade det 

varit intressant att i intervjuguiden även inkludera frågor om handledningssituationen 

och om hur informanterna trodde sig vara påverkade av att befinna sig i en 

utbildningssituation. 

 

Då författarna befinner sig i samma sammanhang som informanterna och också är 

studenter på psykologprogrammet kan detta ha påverkat hur informanterna svarade på 

frågorna. Dels utifrån att informanterna och författarna delar samma förförståelse i 

form av samma utbildning och dels utifrån att författarna befinner sig längre fram i 

utbildningen. Detta kan ha påverkat informanterna på så sätt att det blev svårare för 

dem att berätta om sina svagheter, eftersom utbildningssituationen är ett sammanhang 

där man förväntas vara duktig. 

 

Syftet med studien var inte att kunna generalisera resultaten till en hel population utan 

snarare att beskriva en mindre grupps upplevelser av ett fenomen. Kanske kan 

informanternas upplevelser likna upplevelser hos studentterapeuter även vid andra 

universitet, då det rör sig om en utbildningssituation. Samtidigt skiljer sig 

psykologutbildningarna åt mellan de olika lärosätena, och det blir därför svårt att säga 

något om hur situationen faktiskt ser ut.  

 

Framtida forskning 

Denna studies syfte har varit att undersöka studentterapeuters upplevelser av vad som 

är viktiga egenskaper för att forma och upprätthålla allians i utbildningsterapier. Om 
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en studie med liknande syfte skulle genomföras skulle det vara intressant att ställa 

studentterapeuters upplevelser mot yrkesverksamma terapeuters upplevelser. Detta 

för att se om vissa delar i studentterapeuternas berättelser kanske kan kopplas till att 

de befinner sig i en utbildningssituation. Ett exempel på detta skulle kunna vara om 

den osäkerhet de beskrev skulle höra ihop med att de är nybörjare. Kanske kan det 

också vara så att mer erfarna terapeuter skulle vara mer benägna att prata om negativa 

egenskaper hos sig själva. I förlängningen skulle kanske erfarna terapeuters 

upplevelser och erfarenheter kunna användas för att normalisera att man som 

nybörjare är osäker i början, som en del av utvecklingen som psykoterapeut.  

 

I ett större perspektiv upplever författarna att mer forskning behövs kring betydelsen 

av handledarrelationen i utbildningen av psykoterapeuter. Lite finns skrivet på detta 

område, som är så betydelsefullt för utbildningen av nya psykoterapeuter.  
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Bilaga 1 

 

UMEÅ UNIVERSITET    Informationsbrev 

Institutionen för psykologi 

 

 

 

Vill du vara med i en undersökning om 

studentterapeuters upplevelse av 

egenskaper som är viktiga för allians i 

utbildningsterapi? 

 
Under vårterminen 2013 kommer vi att skriva vårt examensarbete om egenskaper hos 

terapeuter som positivt påverkar alliansen. Syftet med examensarbetet är att närmare 

undersöka studentterapeuters upplevelse av vad som är viktiga personliga 

attribut/egenskaper hos en terapeut för att forma en god allians.  

 

Vi söker åtta studentterapeuter att intervjua och riktar oss till er som vårterminen 

2013 läser på termin 8 eller 9. Materialet kommer att behandlas avkodat, med 

sekretess och inga utsagor kommer att kunna identifieras i det slutgiltiga 

examensarbetet. Intervjun kommer att ta ca 1 timme och kommer att genomföras i 

början av februari 2013.    

 

Det här är en unik chans att närmare få reflektera över din roll som terapeut! 

 

 

Kontakta oss om du är intresserad:  Signe Serck, xxxxxx@student.umu.se 

   Johanna Lundgren, xxxxxx@student.umu.se  

 

 

 

mailto:xxxxxx@student.umu.se
mailto:%20xxxxxx@student.umu.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide – egenskapers betydelse för allians 
 

1) Syftet med intervjun är att närmare undersöka studentterapeuters upplevelse 

av vad som är viktiga personliga attribut/egenskaper hos en terapeut för att 

forma och upprätthålla en allians med sin klient. Inom psykoterapeutisk 

forskning skiljer man på terapeuters egenskaper och de tekniker som de 

använder. Terapeutens egenskaper tros ha stor betydelse för formandet och 

upprätthållandet av allians med klienten, och det är det vi är intresserade av att 

undersöka. 

2) Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 

3) Intervjun kommer att spelas in. 

4) Materialet kommer att behandlas med sekretess, avkodas och inte kunna 

kopplas till enskilda informanter. 

5) Vi kommer ibland att fråga om situationer med din klient, men vi är 

naturligtvis inte intresserade av namn eller annan personlig information utan 

främst av din upplevelse som studentterapeut. 

6) Har du några frågor? 

 

Bakgrund 

*Hur länge har du varit studentterapeut på mottagningen? 

 

*Vilken terapeutisk inriktning har du eller har du haft?  

 

*Har du andra erfarenheter av terapeutiskt arbete? 

 Vilka erfarenheter? (t.ex. praktik eller jobb) 

 

*Hur många klienter har du arbetat med på mottagningen? 

 

Egenskaper  

*Vilka egenskaper hos en terapeut tycker du är viktiga för att forma och upprätthålla 

god allians? 

 Fokus på en egenskap i taget: 

 Hur skulle du definiera den egenskapen? Exempel?  

Varför/på vilket sätt är de viktiga för allians? 

 

*Vilka egenskaper hos dig som terapeut påverkar alliansen? 

 Fokus på en egenskap i taget: 

 Hur skulle du definiera den egenskapen? Exempel? 

På vilket sätt får denna egenskap betydelse? 

 Hur har du märkt det? 
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Kan du ge exempel på någon situation där detta har varit 

märkbart/synligt? 

 

*Finns det några egenskaper som du upplever att du saknar för att forma och 

upprätthålla allians med en klient? 

 Fokus på en egenskap i taget: 

Hur skulle du definiera den egenskapen? Exempel? 

Hur har du märkt det? 

Skulle du vilja utveckla dessa? 

 På vilket sätt? 

 

*Vilka egenskaper hos dig kan vara ett hinder för att skapa allians med klienten? 

Fokus på en egenskap i taget: 

Hur skulle du definiera den egenskapen? Exempel? 

Hur har du märkt det? 

 På vilket sätt? 

 

Med klienter 

*Kan du påminna dig om någon specifik situation där dina egenskaper som terapeut 

var speciellt viktiga för alliansen? 

Beskriv situationen. Vad hände? Varför/på vilket sätt var dina 

egenskaper viktiga? 

Vilka var egenskaperna/egenskapen? 

 

*Är det några egenskaper som du har märkt har varit speciellt viktiga i klientarbetet? 

 Hur har du märkt det? 

 Kan du ge något exempel på en sådan situation? 

 

*Har klienten kommenterat ditt sätt att vara (dina egenskaper) någon gång? 

 Vad sa klienten? 

 Hur påverkade det dig? Kände du igen dig? 

 Använde du dig av informationen på något sätt? Hur? 

 

*Om informanten haft fler klienter än en, märkte du någon skillnad mellan olika 

klienter gällande vilka egenskaper som var viktiga för att forma och upprätthålla 

allians? 

 På vilket sätt?  

Kan du beskriva en specifik situation, ge exempel? 

 

Övrigt 

*Är det något du vill tillägga? Har du några frågor? 

*Hur upplevde du att bli intervjuad? Tips till oss? 

 

Tack för ditt deltagande! 


