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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka metoder/interventioner som är verksamma för att 

reparera alliansbrott i psykoterapi. Tre frågeställningar formulerades. (1) vilka typer av 

forskning finns om alliansreparerande metoder/interventioner? (2) vilken typ av 

interventioner beskrivs i studierna? (3) har interventionerna effekt på ökad allians och 

behandlingsutfall? Systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar valdes som metod. 

Litteratursökning genomfördes i flera steg med hjälp av PsycINFO. Sökorden Therapeutic 

Alliance, Rupture och Repair resulterade slutligen i 64 träffar. Därefter gallrades artiklar som 

inte besvarade frågeställningarna bort viket ledde till att 11 artiklar analyserades noggrant i en 

datamatris. Resultaten visade att det fanns stor variation i designen för de utvalda studierna. 

Verkningsfulla interventioner återfanns inom ramen för BRT (brief relational therapy) och 

AFT (alliance focused training). Reparation av allians rupturer beskrevs som centralt i alla 

studierna. Slutsatsen var att det är viktigt att hitta en balans mellan psykoterapeutisk teknik 

och relationella/emotionella aspekter av det psykoterapeutiska arbetet.  

Nyckelord: Terapeutisk allians, allians rupturer, reparera, lösning, behandlingsresultat, 

interventioner. 
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Inledning  

Psykoterapeuter konfronteras dagligen i sitt terapeutiska arbete med frågor som rör allians och 

alliansproblem. När allt går som förväntat, klienten är engagerad och svarar på behandlingen, 

vet vi någonstans att vi arbetar bra tillsammans. När klienten börjar förlora intresse, blir tyst 

eller blir arg på oss och känner sig missförstådda förstår vi att vi hamnat ur kurs på något sätt, 

med stor risk för misslyckade behandlingsresultat och avhopp (Hatcher, 2010). Att identifiera 

och stärka förmågan att framgångsrikt lösa rupturer kan bidra till en ökning av förbättrat 

psykiskt mående hos fler klienter. Författarens förhoppning är att få mer kunskap om 

alliansskapande processer, men främst om metoder/interventioner om hur problem med 

allians kan repareras och kan vara användbart i arbetet som kognitiv beteendenterapeut. 

 

När författaren fortsättningsvis i denna studie beskriver allians och allians rupturer är det 

viktigt att inte glömma bort det alliansbyggande och alliansreparerande arbete som 

kontinuerligt pågår mellan terapeut och klient i det dagliga kliniska arbetet. Det som en 

terapeut gör när hen exempelvis svarar på en klients frågor om en interventions betydelse eller 

ber om ursäkt för ett misstag, har en direkt positiv påverkan på alliansen även om hen inte gör 

det med den medvetna tanken (Safran & Muran, 2000). 

Bakgrund 

Decennier av forskning (Wennerberg, 2009) har visat på att psykoterapi är verksamt som 

behandling av olika psykiska störningar och problemområden. Trots detta har alltför många 

inte blivit hjälpta eller förbättrade i tillräckligt hög grad – Varför?  

 

Terapeutisk allians (Safran, Muran & Shaker, 2014) eller arbetsallians som det också kallas, 

har under många år varit ett stort forskningsområde. Bakgrunden till det säger Safran et al. 

(2014) ligger troligen i att forskningen inte funnit något bevis för att vissa behandlingsformer 

ska vara mer överlägsen än andra, men däremot har man funnit stöd för att alliansens kvalite´ 

är en av de mer robusta prediktorerna för goda behandlingsresultat i en rad olika behandlingar 

och omvänt att försvagad allians lett till att klienter avbrutit behandling (Safran, Muran & 

Eubanks-Carter, 2011). Fynd som framkommit vid forskning om allians har visat på att i de 

fall där behandlingsresultaten varit sämre har man funnit mer stöd för negativa interpersonella 

processer än i de fall där behandlingsresultaten varit goda. Ytterligare fynd som lyfts fram 

beskriver att skillnaderna i terapeutens förmåga och färdigheter verkar ha större betydelse än 
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själva behandlingsmetoden och att ju mer hjälpsam terapeuten är ju mer underlättar det vid 

utvecklingen av terapeutisk allians (Safran & Muran, 2000; Hatcher, 2010; Eubanks-Carter, 

Muran & Safran, 2010).  

 

Allians rupturer är ett komplext och subtilt fenomen och ofta är svårigheten att upptäcka dem 

stora för både terapeut och klient (Eubanks-Carter et al., 2010). Processer såsom terapeutiska 

tekniker, klientens engagemang och den terapeutiska relationen verkar vara ordentligt 

sammanflätade med varandra och svåra att skilja åt. Som ett sätt att försöka förstå mer om de 

processer som är involverade i uppbyggandet och reparerandet av alliansproblem, har man i 

forskning valt att undersöka vad som sker hos terapeuten och klienten när negativa händelser 

uppstår i sessionen. Eftersom negativa händelser är per definition en upplevelse av händelsen 

beskriver Hill (2010) att kvalitativa studier är den mest ideala studiedesignen, men bör 

komplitteras med task-analytisk studie om rupturreparation (Eubanks-Carter et al., 2010; Hill, 

2010) 

Allians 

Allians saknar entydig definition och har vidareutvecklats under åren. Författaren utgår från 

Bordins (1979) definition om hur allians byggs upp och upprätthålls av en fortlöpande 

förhandling mellan terapeuten och patienten under hela terapins gång. Det är ett ömsesidigt 

arbete som påverkar alliansens utveckling. Denna alliansteori vilar på tre områden: 1) 

överenskommelse om mål (goal), 2) samarbete kring uppgiften i terapin (task) och 3) att 

etablera en emotionell relation (bond) mellan terapeut och patient som bygger på ömsesidig 

tillit, acceptans och förtroende. Allians är inte detsamma som en relation utan det är ett sätt att 

se på en relation utifrån ett effektivt målmedvetet arbete och om hur terapeuter och klienter 

arbetar tillsammans. Allians är därmed ett bedömningsmått på den terapeutiska 

arbetsrelationen (Hatcher, 2010). 

Allians är ett begrepp som har sitt ursprung från den psykoanalytiska traditionen, men har 

idag kommit att bli en viktig färdighet i all psykologisk behandling (Safran & Muran, 2000).  

Allians sammanbrott eller rupturer 

Forskning om alliansrupturer är starkt influerad av Bordins (1979) konceptualisering av 

allians som består av de tre faktorer, som nämnts ovan. Dessa står i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande till varandra. Oenighet vad gäller mål eller uppgifter i terapin avspeglar 

sig ofta i en anspänning i relationen och tvärtom (Eubanks-Carter et al., 2010; Safran & 

Muran, 2000). Rupturer innebär försämring av alliansen alltifrån totalt sammanbrott till en 
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beskrivning av endast mindre spänning som både terapeuten och klienten eller kanske bara en 

av dem vagt uppmärksammar. Rupturer kan vara ett hinder för fortsatt behandling och även 

bidra till att klienten avbryter behandlingskontakten. Rupturer (Safran & Muran, 2000) kan 

yttra sig i form av oenighet kring terapins uppgifter eller mål eller som problem i den 

emotionella relationen. De kan hanteras på två sätt, antingen direkt genom att exempelvis ge 

ett logiskt svar på det inträffade eller på ett indirekt sätt genom att istället ändra eller ta bort 

någonting och fortsätta vidare därifrån. Rupturer kan förstås och hanteras antingen utifrån en 

ytlig mer praktisk nivå (surface level) eller till att handla om sådant som har en mer 

djupgående bakomliggande betydelse (level of underlying meaning) (Safran & Muran, 2000). 

 

Alliansrupturer och den process som leder fram till dess upplösning kan vara både väldigt 

komplexa och subtila, vilket gör att det kan vara svårt för både klient och terapeut att 

genomskåda dem (Eubanks-Carter et al., 2010). Forskning har visat på att allians inte är ett 

konstant fenomen utan varierar i styrka och kvalitet under en behandling.  Enligt Safran och 

Muran (2000) uppstår rupturer under sådana perioder av kvalitetsförsämring. Att rupturer 

uppstår i terapi är och kommer nog alltid att vara ett oundvikligt fenomen. De kan vara svåra 

att upptäcka. Klienten avslöjar inte alltid det som händer och det blir därför viktigt för 

terapeuten att vara ytterst uppmärksam på dessa skiftningar i alliansen och lär sig känna igen 

ruptur markörer (Safran & Muran, 2000, s 142). 

 

Alliansrupturer kan ta form antingen som withdrawal rupture – distanserade allians, ett 

känslomässigt tillbakadragande som innebär att patienten ger upp sin autonomi och 

undertrycker besvikelse och ilska gentemot terapeuten genom exempelvis tystnad, ge dåligt 

gensvar, byta ämne, prata om ovidkommande och abstrakta saker. Eller som confrontation 

rupture – konfrontativ allians, som  uppstår när patienten uttrycker bestående ilska, motvilja 

eller irritation mot terapeuten eller för vissa delar av behandlingen. Detta kan visa sig i 

aggression och kontroll eller i allför vänlig eller förförisk kommunikation (Safran & Muran, 

2000; Eubanks-Carter et al., 2010; Muran, Safran & Eubanks-Carter, 2010). 

Reparera rupturer 

Under ett par decennier (Eubanks-Carter et al., 2010) har en mängd forskning tagits fram med 

fokus på vad som händer när det sker en försvagning i allianskvalliten. Det har lett till 

successiv forskning av bl. a Safran (Castonguay, Constantiono, McAleavey & Goldfield, 

2010) och hans forskarteam. Deras fokus har varit att förstå alliansprocessen och  utveckling 

av metoder att identifiera och reparera alliansrupturer. Safran och Muran (2000) har utvecklat 
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en steg-för-steg modell  för rupturreparation. En speciell modell för withdrawal rupture och 

en för confrontation ruptur. Dessa kan användas för att förstå och beskriver ett 

tillvägagångssätt att arbeta med rupturer och dess upplösning i psykoterapi.   (Safran & 

Muran, 2000). 

Behandlingsmodell 

Brief Relational Therapy (BRT) är en allians-fokuserad behandlingsmodell som utvecklats av 

Safran och Muran (2000) och deras forskarteam. Det är en behandlingsmodell som har fokus 

på hur man kan förhandla om alliansproblem uppstår och när behandlingen har hamnat i en 

återvändsgränd. Tonviken i BRT ligger på att hjälpa klienter att utveckla en generaliserbar 

färdighet och ökad medvetenhet om interpersonella mönster. Sju olika huvuddrag beskrivs. 

Fokus på rupturer i den interpersonella relation, att ha ett här och nu perspektiv och att 

utforska både terapeutens och klientens bidrag till rupturen, är några av dem. 

Metakommunikation är den huvudsakliga interventionen i BRT.  I forskning finns stöd för att 

BRT är en effektiv behandlingsmodell för klienter som pga svårigheter att etablera allians har 

större risk för behandlingsbortfall och misslyckanden. I olika studier har 

undersökningsgruppen varit klienter med personlighetsstörnings diagnoser, speciellt 

borderline personlighetsstörning (Safran & Muran, 2000; Safran et al., 2014; Constantino, 

Morrison, MacEwan & Boswell, 2013).  

Alliance Focused Training (AFT) är en träningsmanual att använda i utbildning likväl som i 

handledning, vars syfte är att förbättra terapeuters förmåga att upptäcka och arbeta 

konstruktivt med allians rupturer och negativa terapeutiska processer. Grundprinciperna 

bygger på BRT och metakommunikation som metod (Safran et al., 2014; Safran, Muran, 

Demaria, Boutwell, EubanksCarter & Winston, 2014a). 

Metakommunikation 

Metakommunikation beskrivs som en av de viktigaste nyckelprinciperna när det gäller att 

arbeta sig ur ett relationellt terapeutiskt dödläge. Huvuddragen i metakommunikation är att 

etablera ett sätt att kommunicera om kommunikationsprocessen (Muran et al., 2010). 

Metakommunikation beskrivs som mindfulness in action (Safran & Muran, 2000). Det är en 

intervention som innebär att terapeut ställer sig utanför det som händer i terapirummet och 

med fokus på här och nu, öppet och i samarbete med klienten reflektera och kommunicera om 

vad som händer i relationen och i terapiprocessen på ett icke-dömande sätt (Safran et al., 

2014; Safran & Muran, 2000; Wennerberg, 2009). Syftet är att rikta uppmärksamheten mot 

tre parallella dimensioner av relationen med frågor. De tre fokusområdena är för det första att 
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klientens uppmärksamhet riktas mot sina egna upplevelser. För det andra att fokus riktas mot 

det interpersonella fältet och sist att uppmärksamhet riktas mot terapeutens upplevelser 

(Muran et al., 2010).  

Syfte med studien 

Denna studie syftar till att undersöka vilka metoder/interventioner som är verksamma för att 

reparera alliansrupturer i psykoterapi. 

Frågeställningar 

Vilka typer av forskning finns om alliansreparerande metoder/interventioner? 

Vilken typ av interventioner beskrivs i studierna? 

Har interventionerna effekt på ökad allians och förbättrat behandlingsutfall? 

 

 

Metod 

Som metod för denna studie användes systematisk litteraturgranskning (SBU, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2010). En plan för genomförande av sökning gjordes utifrån 1) tillgängliga resurser 

vad gäller tidsåtgång och möjligheter att erhålla material mm. 2) identifiera tillgängliga källor 

för sökning såsom användbara databaser mm. 3) avgränsning av forskningsproblemet och 

fastställa huvuddragen i sökningen samt 4) utvecklade ett söksystem för varje sökväg.  

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016) 

Testsökning (pilotsökning) av artiklar genomfördes för att få en överblick av det aktuella 

forskningsläget inom området. Söktermer och sökteknik förfinades inför slutgiltig sökning. 

Sökstrategi utformades med fokus på att få en bredare sökning för att kunna fånga relevanta 

artiklar utifrån ämnesvalet (Forsberg & Wengström, 2013). Frågeställningen strukturerades 

upp i sina olika beståndsdelar och sökning gjordes på varje del för sig. De nyckelord som 

användes i sökningen var ”allians”, ”brott” och ”reparera” som översattes till engelskans 

”alliance”, ” rupture” och ”repair” (SBU, 2014). Som första steg kombinerades dessa 

beståndsdelar med synonyma begrepp/ord med hjälp av booleska operatorn OR för att gardera 

för mångfald av olika uttryck. Som nästa steg kombinerades varje block av sökord med 

varandra med hjälp av booleska operatorn AND mellan blocken. Slutgiltig artikelsökning 

genomfördes i databas PsycINFO, då det passade ämnesvalet. Sökning gjordes under januari 

2016. Författaren hade fokus på att hitta artiklar om metoder/interventioner som använts och i 

förekommande fall visat sig vara verksamma för att reparera allians rupturer. Den slutgiltiga 
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sökningen presenteras i tabell nedan (se tabell 1). Relevansbedömning (SBU, 2014) gjordes 

därefter och de artiklar som därefter inkluderades i studien sammanfattades i en artikelmatris i 

tabell som bilaga till studien (se tabell 2).  

Urval 

Vid databassökningen sökte författaren fram engelskspråkiga artiklar med abstrakt, samtliga 

publicerade under de senaste tio åren (2005-2015). Även manuell sökning gjordes. 

Sammantaget granskades 30 abstrakt och av dem granskades 16 artiklar i fulltext. 

Inklusionskriterier 

Litteraturstudien bygger på följande inklusionskriterier: Original artiklar publicerade i 

empiriska vetenskapliga tidskrifter. Enbart artiklar på engelska och publikationer inom 

psykoterapi. Samtliga studier skall vara godkända av respektive etikprövningsorgan i de 

länder de genomförts. Endast originalartiklar. Fokus på artiklar om metoder/interventioner 

som visat sig vara verksamma för att reparera allians rupturer och visade sig ha effekt på 

förbättrad allians och behandlingsutfall. 

Exklusionskriterier 

Artiklar på andra språk än engelska exkluderades liksom review artiklar och artiklar utan 

abstrakt.  

Tabell 1. Översikt över databassökningar 

Psychinfo via EBSCOhost Research Databases 29-31 Januari 2016 

Sökningens syfte: Undersöka vilka metoder/interventioner som är verksamma för att reparera 

alliansrupturer i psykoterapi 

     Sökord Limiters Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Urval/ 

Använda 

1. (TX (Therapeutic AND Alliance)) 

OR (TX (Working AND 

alliance)) OR (TX Alliance) 

Article Journals 

Publication Year 2005-

2016 

English 

8,157 0 0 

2. (TX Rupture) OR (TX Impasses) 

OR (TX Enactments) 

Article Journals 

Publication Year 2005-

2016 

English 

3,582 0 0 

3. (TX Repair) OR (TX Resolutions) 

OR (TX Resolving) OR (TX 

Interventions) 

Article Journals 

Publication Year 2005-

2016 

English 

168,466 0 0 

4. 1 AND 2 AND 3  

 

 64 30 16 
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Relevansbedömning 

Av databassökningens 64 artiklar gjordes en grovsållning utifrån titlar och abstrakt. Därefter 

valdes 30 abstrakt som genomlästes mer noggrant och relevansbedömdes utifrån vilka som 

bäst belyste författarens frågeställning. De resterande 34 exkluderades då dessa artiklars 

bedömdes som ej relevanta då titlar och abstrakt inte belyste författarens specifika 

frågeställning. Artiklar som slutligen bedömdes vara relevanta var 16 till antalet och 

beställdes i fulltext. Av dessa 16 artiklar som lästes i sin helhet gjordes en mer genomgående 

relevansgranskning och som stöd användes en mall som författaren utformade med 

utgångspunkt av studiens specifika frågeställningsord (se bilaga 1).  

Av dessa 16 kom 10 att inkluderas i studien. Sex exkluderades pga att fyra av dem vara 

review artiklar och två pga att artiklarna inte belyste författarens frågeställningar.   

Författaren fann ytterligare en artikel från de inkluderade artiklars referenslistor som var 

intressant utifrån studiens frågeställningar och valde därför att ta med den: 

Eubanks-Carter, C., Muran, J. C., & Safran, J. D. (2015). Alliace-Focused Training. 
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Figur 1. Flödesschema för sökning och gallringsprocess, redovisning av antalet inkluderade 

respektive exkluderade artiklar. 

Artikelabstrakt från datasökning: 

Grovsållning utifrån titel och abstrakt 

64 

 

Exkluderade abstrakt: 

34 

Relevansbedömning: 

Abstrakt som genomlästes mer noggrant 

30 

 

Exkluderade abstrakt: 

14 

Artiklar beställda i fulltext: 

16 

 

Exkluderade artiklar: 

6 

Kompletterande 

artikel: 

1 

 

Slutgiltigt urval: 

10 

 

Inkluderade artiklar: 

11 
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Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska principer som är viktiga att förhålla sig till i 

psykoterapeutiskt forskning. Dessa principer är autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen. Utöver detta finns även forskningsetiska 

riktlinjer för humanforskning enligt Helsingforsdeklarationen. En av dess grundläggande 

principer är att omsorg om individen alltid måste gå före vetenskap och samhällets intressen 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Artiklar som innefattas i litteraturstudien ska vara godkända av etisk kommitté eller att det 

gjorts etiska överväganden. Därmed bör studierna följa de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2011) anger om krav på information, samtycke och nyttjande. I skriften God 

Forskningssed (Vetenskapliga rådet, 2011) ges rekommendationer kring forskningsetiska 

principer som är viktiga att beakta, såsom att öppet redovisa samtliga metoder som använts. I 

denna studie har därför samtliga tillvägagångssätt presenteras avseende sökning, urval, 

relevansbedömning och resultatredovisning.  

I en litteraturstudie är det dessutom viktigt att alla de artiklar som ingår skall redovisas och 

alla resultat skall presenteras, både det som stödjer och det som inte stödjer författarens 

förutfattade mening 

 

Resultat 

Studiens primära fokus har varit att hitta artiklar om metoder/interventioner som visats sig 

vara verksamma för att reparera allians rupturer. Frågeställningarna handlade dels om att få en 

bild av vilka typer av forskning som fanns när det gäller alliansreparerande metoder, dels vad 

som fanns skrivet om vilken typ av metoder/interventioner som används och om dessa haft 

effekt på allians och behandlingsutfall. Det har gjorts mycket forskning på temat terapeutisk 

allians och de artiklar som inkluderats i denna studie har fokus på allians rupturer, dess 

upplösningsprocess och olika frågeställningar kring detta. De specifika metoder eller 

interventioner som var av speciellt intresse för denna studie framställdes sällan klart i 

artiklarna, men framkom vid närmare granskning av dem.  

Litteratursökningen resulterade i 11 studier som granskades utifrån studiens frågeställningar. 

Resultatet sammanställdes i en artikelmatris som redovisas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Artikelmatris 

  

Författare 

År/Land 

Aspland, Llewelyn, Hardy, Barkham & 

Stiles (2008) England 

Cash, Hard, Kellett &Parry (2014) England 

Titel Alliance ruptures and rupture resolution in 

cognitive-behavior therapy: A preliminary task 

analysis 

Alliance ruptures and resolution during 

cognitive behaviour therapy with patients with 

borderline personality disorder 

Syfte/frågeställning Allians rupturer och dess upplösning granskas i 

två fall, där KBT för depression gett positivt 

resultat. Dessa bedöms och jämförs mot en 

modell för rupturer och dess upplösning som 

preliminärt konstruerats av erfarna KBT 

experter 

 

Utforska hur man inom KBT kan arbeta med 

att lösa upp alliansrupturer hos klienter med 

borderline personlighetsstörning. En 

existerande KBT modell för att lösa upp 

repturer jämförs med två lyckade fall med 

ruptur reparation i KBT har observerats med 

BPD klienter 

 

Resultat/huvudfynd/ 

conclusion 

De flesta allians rupturer verkar uppkomma 

från outtalade motsättningar avseende uppgifter 

och mål i terapin. Leder till negativa effekter på 

alliansen. Modellen reviderades.  Endast två 

lyckade fall som jämförelse är en begränsning i 

studien  

Denna studies slutgiltiga ruptur 

upplösningsmodell kan bli användbar för såväl 

vid handledning som när man arbetar med BPD 

klienter i KBT, under terapeutisk träning och i 

kliniskt klientarbete. Förslaget om fokus på 

klientens emotionella erfarenhet är viktigt i 

arbetet med att lösa rupturer och behöver 

fortsatt forskning.  

 

Undersökningsgrupp 

 

2 vuxna klienter med depressionsdiagnos 2 vuxna män i åldern 30-40 med borderline 

personlighetsstörnings diagnos 

Terapimetod 

 

Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi 

1. Vilka typer av 

forskning finns om 

alliansreparerade 

metoder? 

Empirisk studie, ”task-analysis” 

Kvantitativ studie 

Empirisk studie 

Intervju studie 

Kvantitativ studie 

2. Vilken typ av 

interventioner 

beskrivs i studierna? 

Försiktigt utforskande, validering och 

klientinflytande är variabler som har betydelse 

för att lösa upp terapeutiska svårigheter och 

vidmakthålla god kvalitet på allians. 

Terapeutiska strategier som är nödvändliga för 

att lösa upp en ruptur i KBT är förenligt med 

god KBT praktik såsom: summering, utforska, 

validering, samarbete, feed-back, 

klientinflytande 

 

Ökat fokus på frågor som är viktiga för 

klienten. Utforska klientens oro (emotioner) 

istället för att fortsätta med tekniska 

interventioner 

Uppmärksamma klientens upplevelser eller 

emotioner. Ändra förhållningssätt från att 

fullfölja terapeutiska tekniker till att utforska 

framträdande frågor hos klienten. Se 

terapeutens egen roll i att rupturen uppstår. 

Förstå, utforska och underlätta för klienten att 

uttrycka de emotioner som uppkommer. Att 

terapeuten ser sin egen roll i rupturen, beskriva 

egna uppkomna känslor.  Tydligt bekräfta 

allians rupturen. Reflekterande hållning med 

tonvikt på samarbete 

3. Har 

interventionerna 

effekt på ökad 

allians och förbättrat 

behandlingsutfall? 

Alliansen har en väsentlig betydelse för 

terapeutiska framsteg i alla olika terapimetoder. 

Framgångsrikt upplösta – positiv inverkan i 

terapin 

Beskrivs inte tydligt i studien. 

Framgår att det är speciellt viktigt att fokusera 

på klientens affektiva erfarenheter när man 

försöker lösa allians rupturer med klienter med 

borderline personlighetsstörning eftersom 

emotionell instabilitet är ett nyckelproblem för 

dem 
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Tabell 2: Artikelmatris 

 

  

Författare 

År/Land 

Daly, Llewelyn, McDougall & Chanen 

(2010) England 

Escudero, Boogmans , Loots, & Friedlander 

(2012) Spanien 

Titel 

 

Rupture resolution in cognitive analytic therapy 

for adolescents with borderline personality 

disorder 

 

Alliance rupture and repair in conjoint family 

therapy: An exploratory study 

 

Syfte/frågeställning Testa en ruptur lösningsmodell i nio steg med 

kognitiv analytisk terapi för ungdomar. 

Undersöka om följsamheten i modellens olika 

steg har betydelse för: 

1) framgång i ruptur upplösning  

2) klientens erfarenhet av sessionen  

3) behandlingsresultat 

 

Introducera en metodik för att studera allians 

rupturer och reparation i familjeterapi. 

Använder SOFTA (observations instrument) 

för att identifiera ruptur markörer och 

interventioner under en session 

 

Resultat/huvudfynd/ 

conclusion 

1)Signifikant samband mellan antalet använda 

steg och framgångsrik ruptur upplösning.  

2) Med hjälp av klientskattningar urskilja bra 

resp. dåliga sessioner.  

3)Antalet använda steg var tydligt kopplade till 

behandlingsresultat.  

 

 

Rupturer kan dyka upp i vilken som helst av de 

fyra dimensionsgrupper som man genom 

SOFTA observerar. Rupturer kan uppträda i 

samspelet mellan terapeut och klient eller 

mellan individerna i familjen. Observerar även 

tillfälliga alliansväxlingar 

 

Undersökningsgrupp 

 

44 ungdomar med borderline 

personlighetsstörning  

 

En vuxen kvinna och hennes tonårs dotter med 

relationsproblem och riskbeteenden 

 

Terapimetod 

 

Kognitiv analytisk terapi 

 

Familjeterapi 

1. Vilka typer av 

forskning finns om 

alliansreparerade 

metoder? 

Empirisk studie 

Kvalitativ studie 

Kvantitativ studie 

Kvalitativ studie 

Fallstudie 

Förberedande studie 

2. Vilken typ av 

interventioner 

beskrivs i studierna? 

Känna igen ruptur markörer och utforska dem. 

Förutom att använda sig av modellens steg 

framkom tydligt att huvudsakliga 

interventioner som förekom vid ruptur 

upplösning inkluderade återkommande: 

– diskussion 

– förhandla 

– utforska svåra ämnen 

 

Positiva och negativa allians relaterade 

beteenden inom SOFTA:s  fyra olika 

dimensionsgrupper beskrivs. De fyra 

dimensionerna är: 
- Engagemang i den terapeutiska processen 

- Emotionell kontakt med terapeuten 

- Trygghet inom det terapeutiska systemet 
- Delad känsla av meningsfullhet inom 

familjen 

 

De två sista är mer unikt för conjoint family 

therapy (CFT). Vanliga interventioner 

användes såsom empati, normaliserig, 

metakommunikation, ge en förklarande rational 

vid nya mål eller uppgifter 

 

3. Har 

interventionerna 

effekt på ökad 

allians och förbättrat 

behandlingsutfall? 

Fler använda steg i modellen ledde till 

upplösning av rupturer och visade på bättre 

behandlingsresultat 

Framkom att specifika beteenden hos 

terapeuten kan antas vara användbara för att 

stärka en dåligt fungerande allians. Avseende 

behandlingsavhopp behövs ytterligare 

forskning 
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Tabell 2: Artikelmatris 

 

  

Författare 

År/Land 

Eubanks-Carter, Muran & Saffran 

 (2015) USA 

Friedlander. (2015) USA 

Titel 

 

Alliance-Focused training Use of relational strategies to repair alliance 

ruptures: How responsive supervisors train 

responsive psychotherapists 

 

Syfte/frågeställning Presentation av Alliance-Focused Training 

(AFT) tre huvudsakliga delar som används i 

handledning. Både det teoretiska och empiriska 

stödet för varje delområde beskrivs.  

1)Videoanalys,  

2)Rollspel,  

3)Mindfulness träning 

Beskriva/belysa hur handledare kan arbeta med 

lyhördhet, både genom instruktioner och 

modellering när den handledde rapporterar 

allvarligt alliansbrott. Fokus på ruptur i 

behandlingsarbetet som tas upp i 

handledningssituationen samt rupturer i 

handledar-/behandlar relationen 

 

Resultat/huvudfynd/ 

conclusion 

Framkommer att det finns evidens för att detta 

program med AFT hjälper ”trainees” att 

behandla utmanande klienter effektivt. 

Ytterligare studier behövs för att knyta vissa 

handlingar från handledar till klienters 

behandlingsutfall 

 

Det finns mycket som talar för att det är viktigt 

med interpersonell orienterad handledning. I 

forskning finns underlag för att utveckla en 

relationell teori med fokus på psykoterapeutisk 

handledning 

 

Undersökningsgrupp 

 

Hanledare och handledda i allians träning 

 

En vuxen terapeut. 

Terapimetod 

 

Allians-fokuserad träning (AFT) 

 

Allians i handledning 

1. Vilka typer av 

forskning finns om 

alliansreparerade 

metoder 

Kvalitativ studie Empirisk studie 

Fallstudie 

2. Vilken typ av 

interventioner 

beskrivs i studierna? 

Att öka den terapeutiska färdigheten avseende 

självmedvetenhet, affektreglering och 

interpersonell sensitivitet. Genom analys av 

videoinspelade sessioner, rollspel och 

mindfulness träning utveckla en öppen, 

accepterande och icke-dömande nyfikenhet om 

både sina egna och patientens erfarenheter och 

genom att använda metakommunikation 

uttrycka dessa. Lära sig känna igen, vara 

tolerant och kunna förhandla problem eller 

rupturer i allians 

 

Pendla mellan orsak till rupturen och den 

handleddes känslomässiga upplevelser. Att 

vara mer lyhörd, titta efter icke-verbala tecken, 

ge feed-back i slutet av sessionen, fråga upp 

om sessionen gick som önskat. Handledaren lär 

ut färdigheten ”responsivness” explicit genom 

instruktioner men framför att implicit genom 

modellering  

 

Att vara sensitiv avseende den handleddes oro 

för att hens kliniska färdigheter har utvärderats 

mot bakgrund av allians ruptur 

 

3. Har 

interventionerna 

effekt på ökad 

allians och förbättrat 

behandlingsutfall? 

Har funnit att rupturer visar på svårigheter men 

också möjligheter för att växa – så förhoppning 

och förväntan finns att ytterligare utforskning 

av rupturer i handledning kommer att vara både 

utmanande och givande 

 

Allians rupturer uppstår även i 

handledningssituationen. Att misslyckas med 

att reparera dessa kan innebära besvärande 

emotionella och professionella konsekvenser 

för den handledde. Visar på att 

interaktionsmönstret i handledningssituationen 

följer med in i terapisessionen 
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Tabell 2: Artikelmatris 

 

  

Författare 

År/Land 

Kramer, Pascual-Leone, Despland & Roten 

(2014) Schweiz 

Muran, Safran, Gorman, Samtag, Eubanks-

Carter & Winston (2009) USA 

Titel 

 

Emotion in an alliance rupture and resolution 

sequence: A theory-building case study 

The relationship of early alliance ruptures and 

their resolution to process and outcome in three 

time-limited psychotherapies for personality 

disorder 

Syfte/frågeställning Utforska den emotionella processen hos 

klienten i samband med allians rupturer och 

lösningsprocessen under terapisessioner 

Undersöka relationen mellan alliansrupturer, 

dess lösningsprocess och resultat i tre olika 

tidsbegränsade terapiformer. Intensiteten av 

rupturerna och dess upplösning bedömdes med 

hjälp av patient- och terapeutrapport vid varje 

session under de sex första sessionerna i 

tidsbegränsande psykoterapi för 

personlighetsstörning 

Resultat/huvudfynd/ 

conclusion 

Viktigt att vara medveten om att allians ruptur 

och lösningsprocesser kan vara kopplade till 

emotionell förändring hos klienten. Detta kan 

öppna upp nya väg för hur man kliniskt kan 

hantera allians rupturer.   

Användandet av CAMS (observations baserade 

skattningsformulär avseende affekter), kan 

komma att fortsätta användas vid case-

formulation i psykoterapeutiskt arbete likväl 

som under utbildning 

 

Resultat visar att förbättrade alliansskattningar 

och ökad upplevd kvalitet under sessionen 

hänger ihop med låg ruptur intensitet och hög 

ruptur upplösning. Särskilt svårt med klienter 

med borderline problematik. BRT var lika 

effektiv som KBT och STDP samt bättre 

resultat avseende att fullfölja behandling . 

Evidens för att framgångsrikt kunna hålla kvar 

och engagera utmanande klienter i terapi 

Undersökningsgrupp 

 

En vuxen kvinna med anpassningsstörning med 

ångest och depressionssymtom 

60 män och 68 kvinnor i åldrarna 21-65 år med 

i huvudsak personlighetsstörningsdiagnos, 

kluster C eller UNS 

Terapimetod 

 

Psykodynamisk terapi (PDT) Psykodynamisk korttidsterapi (STDP)  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

(schemafokuserad modell) 

Brief relational therapy (BRT) 

 

1. Vilka typer av 

forskning finns om 

alliansreparerade 

metoder 

Empirisk studie 

Kvantitativ studie 

Fallstudie 

RCT studie 

Empirisk studie 

Kvantitativ studie 

2. Vilken typ av 

interventioner 

beskrivs i studierna? 

Strategier avseende metakommunikation mm 

räcker inte. Mer specifikt emotionsfokuserade 

tekniker behövs för att utforska klientens icke 

hjälpande känslor som rädsla och skam i syfte 

är att få tillgång till klientens underliggande 

primära adaptiva känslor 

Interventioner beskrivs inte specifikt i studien. 

De tre metodernas huvudsakliga tekniker 

omnämns 

3. Har 

interventionerna 

effekt på ökad 

allians och förbättrat 

behandlingsutfall? 

I studien nämner man om förändringar som kan 

förstås som positiva resultat kopplat till 

emotionell bearbetning genom hela sekvensen 

med ruptur och upplösning 

Allians rupturer under de första 

behandlingssessionerna är komplext fenomen, 

kan fungera som en tidig varningssignal för 

problem i den terapeutiska relationen. Kan 

även genom användandet av lösningsprocesser 

stärka alliansen och behålla utmanande klienter 

i behandling 
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Tabell 2: Artikelmatris 

Författare 

År/Land 

Safran & Kraus (2014) USA Safran, Muran, Samtag & Winston, (2005)  

USA 

Titel 

 

Alliance ruptures, impasses and enactments: A 

relational perspective 

Evaluating alliance-focused interventions for 

potential treatment failures: A feasibility study 

and descriptive analysis 

Syfte/frågeställning Pågående studier har lett fram till möjlighet att 

förfina träningsmanualer som förbättrar 

terapeuters förmåga att upptäcka och arbeta 

konstruktivt med allians rupturer och negativa 

processer i terapi. Artikeln är en beskrivning av 

övergripande relevanta och teoretiska 

huvuddrag, principer för interventioner och 

empiriska iakttagelser 

Utvärdera en metod som utvecklats för att testa 

effektiviteten av BRT som intervention för 

klienter som det är svårt att etablera en 

terapeutisk allians med. Där risk finns för 

misslyckad behandling eller tidiga 

behandlingsavbrott. I studien användes tre olika 

terapimetoders interventioner 

Resultat/huvudfynd/ 

conclusion 

Relationellt förhållningssätt viktigt i terapi 

oavsett metod. Ha fokus på strategier som 

vidmakthåller allians. Rupturer i den 

terapeutiska alliansen är mer vanligt än vad 

terapeuter tror. Forskning visar på att det är 

mer vanligt än ovanligt med tidiga 

anspänningar i alliansen. Terapeuter misslyckas 

ofta att upptäcka de rupturer som patienten 

upplever 

Det framkommer preliminära bevis som stödjer 

ett potentiellt värde i att använda BRT som en 

användbar intervention i samband med allians 

rupturer 

 

Undersökningsgrupp 

 

Kvinna, 52 år. Relationsproblematik.  

Inge diagnosspecifikt fokus 

60 klienter med olika diagnoser ur Axel 1 och 

2, DSM-IV 

Terapimetod 

 

Kognitiv beteendeterapi, (KBT) 

Brief relational therapy (BRT)  

Alliance focused training (AFT) 

Psykodynamisk korttidsterapi (STDP)  

Kognitiv beteendeterapeutisk korttidsterapi 

(KBT)  

Brief relational therapy (BRT) 

 

1. Vilka typer av 

forskning finns om 

alliansreparerade 

metoder 

Empirisk studie 

Fallstudie 

RCT studie 

Empirisk studie 

Kvantitativ studie 

2. Vilken typ av 

interventioner 

beskrivs i studierna? 

Rupturlösningsmodell - består av fyra steg i 

syfte att guida terapeuten, känna igen vanliga 

mönster och strategier för att underlätta. 

Relationella interventioner: 

Metakommunikation, terapeuten utforskar sitt 

eget ansvar/bidrag till rupturen, djupgående 

utforskande av patientens uppkomna känslor i 

den aktuella relationen. Fokus på här och nu i 

relationen. Återkommande konceptualisering 

Allians fokuserad behandling med BRT. 

Metakommunikation: 

-Koncentrerat fokus på den terapeutiska 

relationen 

-Gemensamt utforska både terapeutens och 

klientens bidrag till relationen 

-Vara flexibel avseende de aktuella behoven i 

situationen 

-Uppmärksamma känslor och öppet utforska 

dem 

-Lyhördhet och öppet reflekterande terapeut 

3. Har 

interventionerna 

effekt på ökad 

allians och förbättrat 

behandlingsutfall? 

Att reparera allians rupturer leder till positiva 

resultat. Alla terapeuter skulle vara betjänt av 

att vara uppmärksamhet på uppkomna rupturer, 

även om det inte alltid behöver innebära 

speciella interventioner. Ökad medvetenhet om 

att växlingar i relationen kan bli värdefulla 

tillfällen att utforska och initiera nya 

ställningstaganden i behandlingsupplägg 

Påvisat stöd för förbättrad allians och mindre 

bortfall med allians fokuserad behandlig.  

Evidens för att BRT med framgång behåller 

utmanande klienter kvar i terapi 
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Tabell 2: Artikelmatris 

 

 

  
Författare 

År/Land 

Swank & Wittenborn (2013) USA 

Titel 

 

Repairing alliance ruptures in Emotionally 

Focused couple Therapy: A preliminary task 

analysis 

 

 

Syfte/frågeställning Identifiera de interventioner som man inom 

emotionally focused couple therapy (EFT) 

använder för att reparera rupturer i terapeutisk 

allians. Erfarna EFT terapeuter konstruerade 

utifrån sina erfarenheter en tänkt ruptur 

lösningsmodell som jämfördes med en 

empirisk modell 

 

 

Resultat/huvudfynd/ 

conclusion 

Studien visar på en preliminär stegvis modell 

avseende reparation av allians rupturer i EFT. 

Fortsatt forskning nödvändig 

 

 

Undersökningsgrupp 

 

Fem erfarna certifierade EFT terapeuter 

 

 

Terapimetod 

 

Emotionally focused couple therapy (EFT) 

 

 

1. Vilka typer av 

forskning finns om 

alliansreparerade 

metoder 

 

Empirisk studie 

Kvalitativ studie 

2. Vilken typ av 

interventioner 

beskrivs i studierna? 

Rationalempirisk modell med sex steg: 

– Verbalisera oro avseende rupturen 

– Hjälpa klienten uttrycka emotionella 

reaktioner 

– Terapeuten tar öppet ansvar för sin roll i 

rupturen 

– Terapeuten kollar av med den andra partnern 

hur den förstår den aktuella ruptur händelsen. 

– Tar itu med klientens oro vid lämpligt tillfälle 

– Uttrycka. tacksamhet till klienten för dennes 

öppenhet, normalisera  rupturers förekomst, 

plan för hur rupturer kan hanteras i framtiden 

 

 

3. Har 

interventionerna 

effekt på ökad 

allians och förbättrat 

behandlingsutfall? 

Klientens förtroende till terapeuten ökar och 

alliansen började förbättras när specifik 

uppmärksamhet riktas mot klientens oro 
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Typ av forskning 

I det aktuella arbetet har 11 studier granskats. Dessa är publicerade under åren 2005-2015 och 

de flesta forskningsarbeten är gjorda i USA (sex stycken), tre stycken är gjorda i England men 

även Spanien och Schweiz finns representerade (se tabell 2). Både kvalitativa och kvantitativa 

studier ingår i resultatet även om det är en överrepresentation av kvantitativa studier. Flera av 

studierna har även som metod använt sig av fallstudier för att få mer djupgående kunskap om 

det som undersökts. Olika analysmetoder har använts. Genomgående för de inkluderade 

studiernas huvudsakliga syften har varit att utforska hur man kan arbeta med allians rupturer 

och interventioner att reparera dessa, vilket överensstämmer med författarens huvudsakliga 

fokus för aktuell studie. 

Interventioner 

Vid genomgång av artiklarna har man kunnat se en stor variation av interventioner.  Det fanns 

två huvudsakliga teoretiska modeller som återkom och som låg till grund för mycket av det 

resonemang som framkom avseende allians rupturer och dess upplösning. De teorier som 

omnämns var den relationella samt den emotionella teorin.  

En behandlingsmodell som beskrevs i flera av studierna var Brief Relational Therapy (BRT). 

Det är en modell som utvecklats av Safran  och Muran och deras forskarteam (Safran & 

Kraus, 2014; Muran, Safran, Gorman, Samtag, Eubanks-Carter, & Winston, 2009; Safran, 

Muran, Samtag & Winston, 2005). BRT är en modell som bygger på principer från 

psykoanalysens utveckling av relationell teori i modern tid och som har integrerats med fynd 

hämtade från Safran et al. (2005) och hans forskarteams arbete om reparation av terapeutiska 

allians rupturer. Den centrala utgångspunkten i BRT (Muran et al., 2009) är det relationella 

perspektivet: att terapeuten aldrig kan vara helt objektiv och ställa sig utanför den 

interpersonella sfären. Även om det sker oavsiktligt så deltar och bidrar terapeuten alltid till 

den interpersonella cykeln. Den centrala interventionen i BRT är metakommunikation  som 

används i syfte att lösa den interpersonella låsning som uppstått.  

Utifrån BRT har även AFT (Alliance-Focused Training) utvecklats. Det är en manualbaserad 

metod som beskrevs som användbar bland annat vid utbildning och träning av terapeuter samt 

vid handledning. Den bygger på samma grundläggande principer som BRT. AFT har fokus på 

tre, oberoende av varandra terapeutfärdigheter, själv-medvetenhet, affektreglering och 

interpersonell känslighet, vilka beskrivs närmare i två av artiklarna (Safran & Kraus, 2014; 

Eubanks-Carter, 2015).   
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Två av studierna (Eubanks-Carter et al., 2015; Friedlander, 2015) beskriver rupturer i 

relationen handledare och handledd och beskriver även hur handledare kan arbeta med dessa 

rupturer samt den möjliga effekt det kan ha och som även kan återsspeglas på relationen 

mellan terapeut (den handledde) och klient. I Friedlanders (2015) artikel diskuteras vikten av 

lyhördhet i handledarrelationen likväl som i terapeutrelationen. Ett relationellt 

tillvägagångssätt förespråkas även här och är speciellt viktigt när en ruptur uppstått i 

arbetsalliansen. Lyhördhet ses som en viktig terapeutfärdighet i alliansarbete och för att 

reparera rupturer.   

Studier om rupturer i familje- och parterapi beskrevs i två av artiklarna (Swank & Wittenborn, 

2013; Escudero, Boogmans, Loots & Friedlander, 2012). I båda dessa studier beskrevs hur 

den andra parten inkluderades i rupturlösningsmodellen. I den ena studien om familjeterapi 

(Escudor et al., 2012) beskrevs de absolut mest kraftfulla av interventionern utifrån två teman; 

att garantera säkerheten samt fokus på familjens delade upplevelser. Denna specifika metod, 

System for Observing  Family Therapy Alliances (SOFTA) som användes för att studera 

rupturer och reparation i familjeterapi ger exempel på negativa och positiva alliansrelaterade 

beteenden (Escudero et al., 2012). Antaganden görs om att den alliansruptur som uppstår i 

terapin troligen avspeglar delar av parets eller familjens interaktionsmönster (Swank & 

Wittenborn, 2013).  

Det har även granskats artiklar där fokus på kognitiv beteendeterapi har funnits med.  KBT 

fanns även med i de två RCT studier som granskades. I dessa jämförande studier framkom 

både  att terapeuter och klienter i  KBT behandlingen rapporterade färre rupturer och 

positivare behandlingsprocess . I artiklarna förs en diskussion om vad terapeutens teoretiska 

skolning har för betydelse för hur rupturer uppmärksammans och om ökat fokus på rupturer 

kan bidra till ökad anspänning och oro hos klienten och terapeuten. Flera av de terapeutiska 

strategier som beskrevs som användbara för att lösa rupturer är sådana som är tydligt förenade 

med god praktisk KBT anda, såsom validering, summering, utforskade, sammarbete och feed-

back (Aspland et al., 2008; Muran et al., 2009; Safran et al., 2005).  

En övergripande sammanfattning av de interventioner som fanns omnämnda i de studier som 

granskats, framkom metakommunikation (att prata om kommunikationsprocessen) som en av 

de centrala nyckelteknikerna. En del menade att det inte räcker med metakommunikation utan 

att det behövdes mer specifika emotionsfokuserade tekniker (Safran et al., 2005). Här nämns 

fokus på här och nu i den terapeutiska relationen likväl som att uppmärksamma och utforska 

klientens emotioner och uttrycka dessa verbalt. Terapeuten måste våga utforska sitt eget 
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ansvar/bidrag till rupturen. De flesta rupturer verkar dyka upp i samband med outtalade 

motsättningar om behandlingens mål och uppgifter. Att skifta fokus från terapins uppgifter till 

att fokusera på frågor som framstår som viktiga för klienten är nödvändigt för att starta upp en 

lösningsprocess. Återkommande konceptualisering och förhandling av terapeutiska mål. 

I studierna framkommer på olika sätt beskrivning av komplexiteten i att arbeta med allians 

rupturer, t.ex. Escudero et al. ( 2012). Det är inget enkelt arbete och kräver tränade 

terapeutfärdigheter. Att som terapeut våga exponera sig själv, vara öppen och villig att i 

terapisession likväl som i handledningssituation, diskutera den roll terapeuten själv spelat i 

det dödläge som uppstått i relationen beskrivs (Friedlander, 2015). Vikten av att samarbeta 

med klienten och vara nyfiken tillsammans på vad som händer i relationen lyfts fram. 

Metakommunikation beskrevs genomgående som en viktig intervention. 

Behandlingsutfall 

Gemensamt för de inkluderade artiklarna var att när en lösningsprocess äger rum som följd av 

rupturer i den terapeutiska alliansen, så gav det möjlighet till terapeutiska förändringar och 

förbättrad allians. Det hade stor betydelse inte bara om rupturen reparerades utan hur det 

genomförts. Det beskrevs även om hur viktigt det var att rupturer tas om hand direkt i det 

terapeutiska arbetet för att komma tillbaka på rätt spår. Även om det i artiklarna fanns mycket 

beskrivet om olika behandlingsmodeller, framför allt om olika interventioner, så framgick det 

att terapeutens förmåga och färdighet hade en stor betydelse. Rupturer beskrevs som avbrott i 

den terapeutiska alliansen och när dessa reparerades visade det sig att det bidrog till 

förbättrade behandlingsresultat (Safran & Kraus, 2014). 

Två artiklar som granskats är RCT studier som genomförts av Safran och Muran och deras 

forskarteam (Safran et al., 2005; Muran et al., 2009). I båda dessa jämförs tre olika 

behandlingsmetoder, BRT, KBT och psykodynamisk korttidsterapi (STDP). Den ena studien 

hade fokus på tidiga allians rupturer och den andra studien hade fokus på interventioner för att 

etablera terapeutisk allians med klienter som har svårigheter med relationer och dess 

effektivitet. Undersökningsgruppen i båda dessa studier var framför allt hämtad ur 

disagosgruppen personlighetsstörning, där emotionella begränsningar var en del av 

problematiken. I båda dessa studier framkom stöd för BRT jämför de andra två 

behandlingsmetoderna. Stöd fanns även för att BRT framgångsrikt kunde engagera klienten 

att vara kvar i behandlingen. I studien gjord av Muran et al. (2009) framkom att rupturer 

inträffade frekvent i alla de tre olika behandlingsmetoderna BRT, KBT samt STDP under de 

sex första sessionerna. I skattningar rapporterar klienterna färre rupturer än terapeuterna och 
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deras skattningar är även mer positiva än terapeuternas. Den framkom att rupturer var 

signifikant relaterade till behandlingsresultat (Eubanks-Carter et al., 2010; Constantino et al., 

2013). 

I de studier som inkluderas i detta arbete, fanns stöd för att det var viktigt  att terapeuter öppet 

erkände och utforskade rupturer. Genomgående var även att rupturer beskrevs som  en 

oundviklig händelse och att lösa dem var viktigt. Forskningsstöd fanns även för att rupturer 

därigenom ledde till förbättrade behandlingsutfall med hjälp av lösningsmodeller som även 

har fokus på relationer och emotioner (Eubanks-Carter et al., 2015; Aspland et al., 2008; 

Safran & Kraus, 2014). 

Rupturer uppstår även i handledningssituationer och att arbeta med allians och alliansrupturer 

i handledning var viktigt för utvecklandet av terapeutfärdigheter (Friedlander, 2015; Eubanks-

Carter et al., 2015). Det framkom även att det hade betydelse för behandlingsutfall  då 

interaktionsmönstret i handledningssituationen följde med in i terapisessionen (Friedlander, 

2015). 

 

Diskussion 

Forskning på området allians, allians rupturer och hur dessa kan repareras har pågått i 

decennier (Eubanks-Carter et al., 2010; Safran & Muran, 2000). Begreppet kommer från den 

psykoanalytiska traditionen, men ses idag som en färdighet som sträcker sig långt över 

gränserna till andra psykologiska behandlingsmetoder. Terapeuters personliga förmåga och 

kunskapsfärdighet är en viktig grund i allt som har med psykoterapeutiskt arbeta att göra och 

inte minst när det gäller alliansreparerande arbete. Handledning och ökad kunskap kring dessa 

färdigheter är viktiga. 

I resultaten framkommer att det har gjorts både kvalitativa och kvantitativa studier. I 

artikelsökningen framkom även flertalet fallstudier och att man använt olika analysmetoder i 

syfte att samla mer information om tillvägagångssätt, metoder, manualer och mätinstrument 

mm. I denna studies artikelsökning har författaren funnit endast två RCT studier där man 

jämfört tre olika behandlingsmetoders effekt på reparation av allians rupturer (Muran et al., 

2009; Safran et al., 2005). Av studiens 11 inkluderade artiklar är de flesta forskningsarbeten 

gjorda i USA, men andra europeiska länder finns representerade, framför allt England (se 

tabell 2). 
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Denna studie har som fokus att söka artiklar som handlar om metoder/interventioner som 

visar sig vara användbara och om möjligt även kan ge effekt på behandlingsresultat. Två 

teoretiska huvuddrag beskrivs, relationell teori samt emotionell teori, vilket finns översiktligt 

beskrivet om i tabell 2. Metakommunikation är en viktig intervention som förekommer i de 

flesta artiklar. Ytterligare interventioner har däremot inte varit så klart framställda. De 

interventioner som framkommit vid närmare granskning redogörs för i artikelmatrisen (tabell 

2). BRT är en allians fokuserad behandlingsmodell som har utvecklats av Safran och Muran 

(2000) och deras forskarteam. Det är en fristående modell men kan även användas som ett 

komplement till andra behandlingsmodeller för att specifikt arbeta med rupturer när dessa 

uppstår. Ur denna modell har utarbetats en manual (AFT: Alliance-Focused Training) att 

använda vid utbildning eller i handledningssyfte. Begreppet allians som har sin grund i 

psykoanalysen, har utifrån forskning vidareutvecklats under åren och den definition som 

denna studie utgår ifrån är Bordins (1979) definition och konceptualiseringsmodell.  

När det gäller beskrivning av interventionernas effekt på behandlingsutfall är resultaten i 

artiklarna mer diffusa. Allians rupturer är ofta komplexa och subtila och många gånger svåra 

att fånga. Det finns mycket forskning gjord där man försöker förstå vad som händer och vad 

som egentligen bidrar till hjälpsamma processer för klienten under behandlingen. Det finns 

dock en överensstämmande syn på att alliansen har en stor betydelse för terapeutiska 

framsteg. Negativa processer och rupturer eller spänning i alliansen beskrivs som oundvikliga 

händelser i psykoterapi. Därför är en av de viktigaste terapeutiska färdigheterna att hantera 

detta på ett professionellt sätt. Det är viktigt att rupturer tas hand om direkt för att åter komma 

på rätt kurs i behandlingen. Bra reparerade rupturer har visat sig ha positiv betydelse för 

fortsatt och förbättrad arbetsallians och behandlingsutfall med minskad risk för att behandling 

avbryts i förtid (Aspland et al., 2008; Muran et al., 2009; Safran & Kraus, 2014). Att vara 

specifikt uppmärksam på klientens emotioner och uttryck av exempelvis oro kan ha betydelse 

för förtroendet till terapeuten och som följd få en positiv påverkan på alliansen (Swank & 

Wittenborn, 2013) 

Arbetet som psykoterapeut är ett svårt och komplext uppdrag. Visst kan terapeuten lära sig 

mycket om teorier, tekniker och metoder men räcker det. Vad är det som egentligen händer i 

terapirummet som antingen blir till hjälp för klienten eller blir en störning, en ruptur med risk 

för tidiga avhopp eller fortsatt dåligt psykiskt mående? Att som psykoterapeut ha mycket 

kunskap och färdigheter hjälper föga för att få bra behandlingsresultat om alliansskapande 

interventioner saknas. Ökat fokus på relationen och emotioner är det som framkommer i de 
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studier som granskats.  Om en god arbetsallians inte bara handlar som att vi ska gör ”rätt 

saker” i behandling utifrån tekniker, manualer och metoder, utan framför allt om hur vi gör 

dessa ”rätt saker” så måste vi fundera ett varv till.  

Forskningen visar på att psykoterapi är verksamt som behandling av psykiska störningar, men 

ändå blir inte alla hjälpta på ett önskvärt sätt. Varför är det så? Är det någonting som helt 

saknas eller blir för lite av?  

Psykoterapeutisk behandling formas av den kunskap och erfarenhet som den enskilde 

terapeuten har och möter klienten utifrån sitt specifika sätt att arbeta. Klienten å sin sida har 

sina mål, mer eller mindre tydliga, och har med sig  sin förväntan på hur terapin ska utformas. 

Redan här märker vi att det finns en risk för rupturer om terapeuten inte är uppmärksam. Man 

kan förstå att de första sessionerna i en behandlingssituation är speciellt viktiga och känsliga 

för rupturer. 

Det finns kritik mot KBT om att vara en alltför tekniskt inriktad behandlingsmetod. I 

allmänna ordalag beskrivs ibland KBT för att vara en behandlingsmetod som utgår alltför 

mycket eller enbart från manualer och tekniker och att det bara handlar om praktisk och 

konkret nyinlärning. Nu gör jag en mycket enkelt beskrivning, men någonstans här ligger 

kritiken.  

Vad är det då man egentligen menar? Är det så att KBT terapeuten missar något mycket 

viktigt? Om jag nu skall vara kritisk mot KBT utifrån den här beskrivningen, så är svaret JA. 

Nu när jag satt mig mer in i alliansbegreppet så kan jag tänka: ”Hur kan någon ens tro att 

man kan arbeta som psykoterapeut utan att delta i det som händer i terapirummet vad gäller 

relationer och emotioner”? Jag bara funderar. Naturligtvist kan terapeuten vara mer eller 

mindre uppmärksam på vad som sker i terapirummet, delvis utifrån sina egna emotionella 

hinder men även utifrån att rupturer faktiskt är så svåra att upptäcka. Tekniker och metoder 

behövs och har stort behandlingsvärde, men det räcker inte alltid till. Terapeutens 

förhållningssätt och att kunna vara flexibel har stor betydelse. Vi behöver lära oss känna igen 

de markörer (uttryck och aggeranden) som  fungerar som rupturens startsignal. De 

interventioner som fångats upp från de artiklar som granskats beskriver  både terapeutiskt 

förhållningssätt och tekniker  

Som inledningsvis beskrevs pågår det ett ständigt alliansbyggande och alliansreparerande 

arbete dagligen i klinisk psykoterapeutisk verksamhet. Eftersom rupturer inte är någonting 
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ovanligt eller annorlunda, så behöver vi inte längre vara så avvaktande mot dem och se på 

dem som ett personligt misslyckande. Det vi behöver göra är att ställa oss lite vid sidan om 

och betrakta för att kunna upptäcka. Vi behöver vara beredda på att se”misslyckanden” som 

möjligheter. Vi behöver rikta kompassen på vägen, speciellt om den är slingrig, så vi inte 

ramlar ner i det dike som är fyllt med tekniker och manualer men inte heller översköljas av 

relationer och emotioner. Här är det viktigt att hitta en balans, lära oss identifiera och 

uppmärksamma rupturmarkörer och sedan ha modet att våga ge sig in i reparationsarbetet. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts med hjälp av systematisk litteratursökning i databasen 

PsycINFO. Författaren valde att göra sökning i endast en databas eftersom det passade 

ämnesvalet. Även om mycket forskning gjorts vad gäller allians under de senaste decennierna 

så upplever författaren vissa svårigheter med att finna användbara sökord utifrån studiens 

specifika syfte.  

Safran och hans forskarteam representeras i flertalet av artiklarna och i övrig litteratur i 

studien. Detta skulle delvis kunna bero på att deras forskningsarbete och publicering av 

artiklar i ämnet är stort, men det kan även ses som en begränsning i studien, då den därmed 

kan antas ge en alltför enkelriktad bild av forskningen kring alliansrupturer. Det är möjligt att 

sökning i ytterligare databaser och med andra sökord hade bidragit till ett mer differentierat 

innehåll. 

Det är 11 artiklar som ingår i studien. Flera av artiklarnas undersökningsgrupper har varit 

små, i flera av dem har det varit fallstudier och två RCT studier förekom. Underlaget är litet 

men med anledning av studiens syfte och frågeställningar har ändå författaren fått svar på sina 

frågeställningar. Författaren anser även att studien dock ger en bild av hur man utifrån ett 

psykoterapivetenskapligt sätt ser på rupturer idag. 

 

Slutsatser/Rekommendationer 

 

Det bedrivs mycket forskning inom området allians och det har varit intressant att sätta sig in i 

ämnet. Alliansbegreppet är idag ett gränsöverskridande begrepp och återfinns i alla 

psykoterapeutiska möten mellan terapeuter och klienter oavsett teoretisk modell. Det är 
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viktigt att hitta en balans mellan metodspecifika interventioner och relationella/emotionella 

aspekter av det psykoterapeutiska arbetet. Det har varit svårt att finna tydliga beskrivningar på 

interventioner, men efter mer noggran granskning har det varit möjligt att fånga upp 

beskrivningar av terapeutiska färdigheter både vad gäller förhållningssätt och 

strategier/tekniker.  

Rupturer ses som ett sätt att stärka alliansen mellan terapeut och klient och att våga 

misslyckas ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat. Allians är inte ett fenomen 

som enbara förekommer i psykoterapi utan egentligen i alla rellationella situationer. Rupturer 

sker oundvikigen och är en väntad händelse och behöver repareras när den uppkommer. 

Tränade terapeuter jobbar  redan ofta med detta i sitt dagliga kliniska arbete. Forskningen har 

lyft fram begreppet, utforskat interventioner och dess effekt. Terapeuten är praktikern som i 

det dagliga kliniska arbetet tillsammans med klienten fortsätter utforskar forskningens bidrag 

till förbättrat arbete kring alliansskapande och alliansreparerande processer. 
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