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Sammanfattning 

 

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur yrkesverksamma terapeuter förhåller 

sig till alliansen i kognitiv beteendeterapi. För att undersöka detta har tre intervjuer 

genomförts med yrkesverksamma som bedriver kognitiv beteendeterapi. Frågeställningarna 

har varit: Hur lärs alliansskapande beteenden in och vilken betydelse har begreppen för 

terapeuterna? Hur förhåller sig terapeuterna till alliansen och vad beror förhållningssättet på? 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i två teman: 

Allians och KBT samt terapeuters förhållningssätt till alliansen. I studien framkommer att 

inlärning av alliansskapande beteenden är en långvarig process och begreppet har stor 

betydelse i kognitiv beteendeterapi enligt informanterna. Terapeuterna beskriver många 

beteenden som alliansskapar. Faktorer som påverkar förhållningssättet kunde härledas till 

olika faser i terapin, klienters utgångspunkt samt till terapeutiska utmaningar och 

förhållningssätt.  

Studiens slutsats är att terapeuter som vill förbättra klienters psykiska mående behöver vara 

välutvecklad i sin menatliseringsförmåga, uppdaterad på klienten samt pågående skeenden i 

sig själv och i samspelet dem emellan likväl som på aktuella metoder och forskning. För att 

lyckas behöver terapeuten vara mottaglig och nyfiken. Psykoterapeut tycks i sin yrkesroll vara 

professionellt ansvariga i att ta hand om sig själva för att bli en hjälpsam och alliansskapande 

terapeut. 
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Inledning  

I början av 2000-talet präglades min arbetsplats av Wampolds psykoterapiforskning som då 

förklarade komponenter i psykoterapin enligt följande:  

 

Högst åtta procent av effekterna av psykoterapi beror på specifika komponenter i 

behandlingsmetoden (dvs. på den specifika metoden, t ex psykodynamisk terapi eller 

KBT), minst 70 procent på generella faktorer (t.ex., relationen mellan terapeut och klient) 

och att 22 procent kan inte förklaras …(Socionomen s. 63, 7 - 2012)  

 

Wampold rekommenderade klienter att välja terapeut snarare än terapi och hans slutsats var 

att metoden hade underordnad betydelse (Socionomen 7, 2012). Personligen upplevdes 

ansatsen indikera hopplöshet inför utbildning och mitt intresse för att fördjupa mig i allians 

minskade med de tilltagande diskussionerna. Idag säger Wampold att: ”Relationen mellan 

allians och resultat är blygsam, den förklarar uppskattningsvis sju procent av variansen” 

(Fluckiger, Wampold, Symonds & Horvath, 2012, s. 10).  Hans syn på alliansen har 

reviderats. Mitt intresse för alliansen har också förändrats med proportionerna. Jag upplever 

att allians är ett eftersatt område, för min del. Önskan är att fördjupa mitt allianskunnande 

utifrån professionen och forskningens kunskap om allians med utgångspunkt i kognitiv 

beteendeterapi. 

 

Bakgrund 

Under rubriken bakgrund kommer följande områden att presenteras: Forskning och allians 

introducerar bakgrunden och sedan definieras alliansbegrepp. Därefter följer en översikt av 

tidigare forskning som är relevant för studien. Därpå beskrivs kognitiv beteendeterapi och 

exempel ges på gynnsamma förhållningssätt samt verktyg för alliansskapandet. 

Forskning om terapeutisk allians 

Forskning om allians är väletablerad inom psykoterapiområdet. Betydelsen av den 

terapeutiska relationens kvalité skildrades av Freud redan i början av 1900-talet. Många 

förändringar har ägt rum i den psykologiska teorin men den terapeutiska relationen anses som 

fortsatt viktig. Många frågor återstår att besvara trots att den terapeutiska relationen länge 

ansetts viktig och att alliansforskningen är väletablerad. En önskan finns om att uppnå en 

djupare förståelse av alliansens sammansättning och dess inverkan på det psykoterapeutiska 

arbetet (Doran, 2014).  
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Definition av allians 

Bordins (1979) definition av arbetsallians är det mest använda (Doran 2014; Safran & Muran 

2000). Arbetsalliansteori är ett samarbete mellan terapeut och klient och utgår från en 

överenskommelse baserad på tre begrepp; task, bonds och goals. Task definieras som 

terapeutiska uppgifter i behandlingen. Bonds är det empatiska bandet mellan klient och 

terapeut. Goals är de överenskomna behandlingsmålen. Tidigare alliansforskning utgick ifrån 

den psykoanalytiska skolan, men Bordin ansåg att arbetsallians kunde appliceras på alla 

terapeutiska skolor (Bordin, 1979). Arbetsalliansen har i många studier korrelerat positivt 

med utfall i psykoterapi och tycks vara en stark prediktor för klientens förändring. De 

vanligaste formulären för att mäta arbetsallians är WAI och WAI-S. Båda är reliabla och 

lättadministrerade och bygger på Bordins definition av arbetsalliansen Hansson, Curry & 

Bandalos, 2002. 

Allians och terapeutfärdigheter 

Fokus i psykoterapiforskning har traditionellt huvudsakligen inriktats på behandlingsutfall. 

Det har inneburit att psykoterapeuters professionella utveckling och utbildning har varit ett 

eftersatt forskningsområde. Under det senaste decenniet har dock intresset för att studera 

psykoterapeuters kompetensutveckling ökat (Carlsson, 2012). Den andra generationens 

alliansforskning har de senaste decennierna försökt kartlägga alliansskapande processer samt 

hur problem med alliansen kan repareras (Safran et al., 2014). Då utfallet i terapi i hög grad 

påverkas av terapeuters färdigheter enligt Safran, Muran och Shaker (2014) är utbildning i 

terapeutfärdigheter angeläget. 

Enligt Nissen-Lie et al., (2015) tycks det gynnsamt när terapeuten använder sina tvivel på 

egna terapeutiska färdigheter för att tillsammans med klienten söka samarbete och 

problemlösningar i relation till utmaningar. Troligen är terapeuten en rollmodell som lär ut 

copingstrategier till klienten, vilka kan införlivas och användas vid framtida utmanande 

tillfällen. Att terapeuten behandlar sig själv väl som person och interagerar omtänksamt mot 

patienten tycks patienten kunna internalisera och använda sig av i mötet med framtida 

utmaningar. Studien visar att ett framgångsrikt koncept för en terapeut är att ”Love yourself 

as a person, doubt yourself as a therapist” 

En del forskare bland andra Safran och Muran (2000) samt Wolfe och Goldfried (1988) 

hävdar att den terapeutiska alliansen kan predicera utfallet bättre än valet av psykoterapeutisk 

metod. Den psykoterapeutiska alliansen anses idag utgöra en viktig del av terapin oavsett 

behandlingsinriktning. Enligt APA, American Psychological Association, är alliansen 
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flaggskeppet som för samman forskningen med det kliniska arbetet (Castonguay & 

Constantiono, 2006).   

Reparation av rupturer tycks gynnsamma för den terapeutiska förändringsprocessen enligt 

Safran och Kraus (2014). Rupturer i form av allianssprickor och andra negativa processer 

förekommer ofta i en terapi. Terapeuter märker vanligtvis inte av dem, vilket däremot 

klienterna gör. Det är ovanligt att två sessioner genomförs utan att alliansen påfrestas. Om 

terapeuterna upptäckte och nyttjade rupturerna i behandlingen skulle det kunna bidra till en 

gynnsam förändringsprocess i terapier. 

Förmågan att mentalisera har också betydelse för den terapeutiska alliansen. Terapeuter som 

kan mentalisera kan se och reflektera över beteenden hos sig själv och samtidigt ge 

uppmärksamhet åt klienten och deras gemensamma relation. Förmågan att mentalisera är 

alliansskapande och viktigt för terapeutens förmåga att konstruktivt bidra vid lösande av 

alliansproblem (Saffran, Muran & Shaker, 2014). 

Allians och kbt 

Enligt Andrusyna, Tang, DeRubeis och Luborsky (2001) har alliansens utrymme i KBT, varit 

mindre självklar än inom andra psykoterapeutiska inriktningar. Inom KBT-fältet har 

diskussionen främst handlat om vad som är hönan eller ägget. Med andra ord: Har alliansen 

skapat ett gott behandlingsutfall eller ger ett gott utfall en god allians? 

Kognitiv beteendeterapi bygger på inlärnings- och/eller kognitiv teori. I samtalet samarbetar 

terapeut och klient utifrån en tydligt uttalad fördelning av arbetet där båda parter förväntas 

vara aktiva. Terapin inleds med en kartläggning. Problemen beskrivs systematiskt utifrån 

situation, beteenden konsekvenser på kort och lång sikt samt värderas med hjälp av t ex 

skattningsskalor. Kartläggningen utmynnar i en konceptualisering eller beteendeanalys som 

beskriver patientens problem, hur de uppstått och vad som vidmakthåller dem. 

Beteendeanalysen ligger till grund för fortsatt behandlingsarbete och är en hypotes som 

kommuniceras med klienten. Innan behandlingen påbörjas ska konkreta behandlingsmål 

upprättas utifrån klientens önskan om förändring. Mål och skattningsskalor från 

kartläggningen bildar en baslinje som utvärderas kontinuerligt för att säkerställa en önskad 

effekt av terapin. Under terapin förklaras behandlingsinnehåll med hjälp av uttalade 

rationaler. I behandlingen söks nya förhållningssätt till problemsituationen varpå de övas och 

utprovas. Mellan sessionerna förväntas klienten genomföra hemuppgifter i enlighet med 

målen. Innehållet i de flesta sessioner utvärderas liksom hemuppgifter eller andra övningar. I 

slutet av terapin inleds en vidmakthållande fas där nya beteenden konkretiseras och övas på 
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egen hand. När klienten själv tränat vidmakthållande under en period följs vidmakthållandet 

upp och terapin avslutas därefter. Klienten fortsätter då sitt eget vidmakthållande arbete på 

egen hand (Kåver, 2006).  

Alliansen skildras av Kåver (2011) som ett paraplybegrepp för interpersonellt samspel. Det 

vilar på en känslomässig relation, trygghet, tillit och tydliga överenskommelser om mål samt 

tekniker för att nå dessa. Att vara närvarande och ta del av klientens utmaningar och styrkor 

aktiverar sympati och värme vilket gynnar alliansen. En förutsättning för allians är trygghet. 

Den skapas av ramar som till exempel sekretess, tydliggörande av journalföring, samarbete 

samt terapeutens skolning. Trygghet liksom respekt skapas också i det interpersonella 

samarbetet där terapeuten visar att hen orkar ta emot obehag utan att smittas av 

känslosvängningar och hopplöshet. Alliansskapande handlar även om att synliggöra mål, 

tekniker och strategier så att både terapeut och klient får en samsyn om hur arbetet ska 

utföras. Förhållningssätt i form av sokratiskt frågande, liksom respektfullt lyssnande och icke-

dömande hållning är också hjälpsamt för en god allians. Vid första samtalet grundläggs 

alliansen och den behöver underhållas under processen samt ibland repareras. 

Enligt Leahy (2008) anses den terapeutiska relationen i KBT påverkas av interpersonella 

scheman, tidiga anknytningsmönster, känsloprocesser, misslyckanden i validering och 

medkänsla samt en mängd andra olika processer som ligger bakom underlåtna 

överenskommelser eller motstånd. Det finns empiriskt stöd för att patientens uppfattning om 

den terapeutiska relationen korrelerar med resultatet av den kognitivt beteendeterapeutiska 

terapin. Alliansen är en pågående process mellan terapeut och klient som återspeglar den 

terapeutiska relationens samspel och utmaningar.  

Hur KBT-terapeuter uppfattar och hanterar alliansprocessen varierar beroende på vilken 

skolning de har. En schematerapeut utgår exempelvis från maladaptiva scheman medan en 

beteendeorienterad terapeut förstår alliansen med hjälp av funktionella analyser av problemen. 

En prediktor för ett negativt utfall i terapi som vanligen utpekas är att terapeuten saknar 

empati och inte validerar. En annan utmaning är att terapeutens dysfunktionella scheman kan 

orsaka brister i de mellanmänskliga relationerna. Extra problematiskt blir terapeutscheman 

som bekräftar patientens negativa personliga scheman. Terapeutens undersökande och 

medvetandegörande av egna scheman är viktigt för att minska svårigheter i den terapeutiska 

relationen (Leahy, 2008). 

Lindner (2006) har i en psykologexamensuppsats analyserat samtliga studier mellan 1970 och 

2006 som undersöker relationen mellan allians och utfall. Hennes slutsats är att alliansen är en 
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svag prediktor för utfall i KBT. Samtidigt säger Safran, Muran och Shaker (2014) att 

terapeutens färdigheter påverkar utfallet i terapi i hög grad. Terapeuters fientlighet mot 

klienter har visat sig vara vanligare än förväntat och det inverkar negativt på 

behandlingsutfall. Utifrån dessa resultat blir deras slutsats att terapeuter bör ha handledning 

och få utbildning i allianskapande färdigheter.  

Verktyg i KBT för att skapa allians 

Den kognitivt beteendeterapeutiska skolan har beskyllts för att vara teknisk vilket kan bidra 

till en negativ allianspåverkan till följd enligt Leahy (2008). Kåver (2011) hävdar dock att 

relation och teknik inte står i motsatsförhållande till varandra. Att operationalisera beteenden 

är en del av tekniken inom KBT. Det gäller också samspelsbeteenden i relationen eftersom de 

då kan identifieras, observeras och tränas. En relation kan dessutom delas upp i hjälpsamma 

relationstekniker såsom medveten närvaro, validering, empati, acceptans och bekräftande 

handling. Terapeuter tränar på och medvetandegör färdigheter för att skapa en god allians och 

en empatisk relation. Att vara uppmärksam, vaken och närvarande, såsom i medveten närvaro, 

nämns som den viktigaste förmågan. I terapin delar parterna varandras kontext. Avläsning av 

varandras känslor och intentioner underlättas av en närvarande empatisk terapeut. Den 

färdigheten kan förmå klienter att känna hopp, vilket ökar terapeutens motivation varpå 

alliansen påverkas gynnsamt. Terapeutens uppmärksamhet behöver växla mellan detaljerna 

och helheten samt ge återkoppling till klientens problematik. Medveten närvaro bidrar till 

uppmärksamhet vilket också är det främsta verktyget i att skapa och bibehålla en varm och 

god relation till klienten. Alliansskapande sker när terapeuten riktar sin uppmärksamhet, 

använder ett medvetet kroppsspråk, skapar tystnad och stillhet samt noterar och speglar det 

som signaleras i rummet under tiden utforskandet pågår. Lagom mängd energi, lugn, 

jämnmod och nuets glädje bidrar också till en god allians. (Kåver, 2011) 

Ett annat sätt att skapa en god allians är med hjälp av terapeutens valideringar som är ett sätt 

att förmedla acceptans beskrivs av Kåver och Nilsonne (2002). Det innebär förenklat att 

lyssna, observera, spegla, återge och stämma av. Att validerar är också att bekräftar och 

förstår utifrån klientens omständigheter samt att se klienten som en jämlik och förmedlar 

gemensamma upplevelser av sårbarhet. 

Medveten närvaro och acceptans ger ett vidgat perspektiv som gör att verkligheten blir mer 

möjlig att acceptera. Medveten närvaro är en strategi som underlättar att hitta och skapa en 

allians med sig själv och mellan terapeut och klient. Acceptans är ett förhållningssätt till 

erfarenheter, inre upplevelser och till varandra. Terapeuten, som har ett accepterande 
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förhållningssätt och uppmuntrar känslighet, lär klienten att acceptera sig själv, ökad 

flexibilitet, ödmjukhet och att icke döma. Det är också viktigt att terapeuten tar hand om sig 

själv genom att reglera obehag innan, under och efter terapin. Innan och efter samtal kan 

terapeuten t ex dricka kaffe, tala med lugna eller uppiggande kollegor, röra på sig i rummet, 

släppa in luft och/eller utföra mindfulnessövningar. Under samtalet kan terapeuten exponera 

sig för utmanande lägen genom att vara kvar utan att undvika och förhålla sig medvetet 

närvarande (Kåver, 2011). Exemplen ovan är några exempel på hur en terapeut kan förhålla 

sig för att skapa allians och bedriva kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi.  

Alliansens beskrivna utrymme i KBT har, som tidigare nämnts, varit mindre än i andra 

terapeutiska inriktningar. Möjligen kan det vara så att kognitiv beteendeterapeutisk terapi 

bedrivs med lägre intresse för alliansen eller att det finns förhållningssätt i KBT som är 

synonyma till alliansen. Med detta projekt hoppas jag öka förståelsen för alliansens betydelse 

för KBT-praktiker och deras förhållningssätt till allians. Den direkta kliniska användbarheten 

av studien är svår att överblicka men en förhoppning är att bidra med att operationalisera 

praktikers förhållande till allians med utgångspunkt i kognitivt beteendeterapi. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om kognitiva beteendeterapeuters 

förhållningssätt till allians. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur yrkesverksamma 

terapeuter förhåller sig till alliansen i kognitiv beteendeterapi. Mer specifikt utgår studien från 

följande frågeställningar: 

 Hur lärs alliansskapande beteenden in och vilken betydelse har begreppet allians för 

terapeuterna?  

 Hur förhåller sig terapeuterna till alliansen och vilka faktorer/omständigheter påverkar 

förhållningssättet?  

 

Metod 

Design 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitiativ ansats (Backman, 2008) då det var av vikt att 

ta del av psykoterapeuternas egna upplevelser, erfarenheter och förhållningssätt. För att 
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fördjupat förstå terapeuternas val, handlingar och förhålliningssätt till allians så valdes 

kvalitativ samtalsintervju (Graneheim & Lundman, 2004) som metod.  

Urval och begränsningar 

Tre informanter bedömdes rimligt med tanke på uppsatsens begränsning i tid och omfattning. 

Urvalet av informanter var strategiskt. Första kriteriet var att informanterna var skolade i 

kognitiv beteendeterapi. Andra kriteriet var olika skolning och grad av skolning med skälet att 

olika grundutbildning och mängd skolning skulle kunna bidra till fler aspekter och 

förhållningssätt på allians. Två av informanterna har grundutbildningen socionom och en har 

grundutbildningen som psykolog. Informanterna valdes också utifrån olika grad av skolning i 

det psykoterapeutiska yrket.  En informant har socionomexamen och en utbildning i 

grundläggande psykoterapi, 60 hp. Nästa informant har socionomexamen, en grundläggande 

psykoterapiutbildning och dessutom en psykoterapeutexamen, 90 hp. Den tredje informanten 

har en grundläggande psykoterapiutbildning i sin psykologexamen, psykoterapeutexamen och 

handledarutbildning i psykoterapi, 60 hp. Informanterna arbetade alla på olika typer av 

arbetsplatser med olika klientkategorier. Två jobbade med vuxna och en i huvudsak med barn. 

Arbetsplatserna fanns både inom offentlig sektor och privat verksamhet. Antal år i yrket 

varierade mellan 10 och 16 år. Alla olikheter bedömdes bidra till en bredd i materialet.  

 

Utifrån att samtliga intervjuade informanter har olika skolning finns inte en gemensam 

professionell titel för alla. Samtliga informanter bedriver psykoterapi men alla informanter 

tituleras inte med psykoterapeut. Uppsatsen fokuserar inte på att jämföra olikheten mellan 

färdigutbildade psykoterapeuter och de som studerat en del av den psykoterapeutiska 

utbildningen. I uppsatsen framgår det oftast inte vilken grad av utbildning i det 

psykoterapeutiska yrket som ligger bakom en informants uttalande. En enhetlig titel för alla 

informanter underlättar skrivandet varför alla informanter kommer att benämnas som 

terapeuter och ibland KBT-terapeuter. Den terapeutiska metoden kognitiv beteendeterapi 

namnges i texten som KBT, kbt och kognitiv beteendeterapi. 

 

De personer som får terapi benämns på olika sätt beroende på vilken terapeut eller 

organisation utövaren av terapin är verksam inom. I uppsatsen kommer författaren att 

benämna dem som klienter men i citat kallas de även patienter. 
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Procedur 

Informanterna kontaktades via mejl. Ett par dagar efter mejlet kontaktades de igen för 

ytterligare information om projektet samt en förfrågan om deras medverkan. Två personer 

tackade nej till att medverka med hänvisning till privata skäl. Tid och plats för intervju 

bokades för de som ville medverka. Med frågeställningarna som bas utarbetades en 

intervjuguide (bilaga). Vid intervjutillfället informerades informanterna om de 

forskningsetiska riktlinjer och deltagarna gav sitt skriftliga samtycke till att medverka.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och spelades in både på mobiltelefon 

och på videokamera för att säkerställa inspelningen. Frågorna som ställdes, se bilaga 1, 

utformades som öppna frågor med syfte att bidra till att informanterna berättade om sin syn på 

saken. Informanterna svarade och associerade fritt utifrån intervjuguiden. Uppföljningsfrågor 

på intressanta teman ställdes dessutom av författaren. Omfattning på intervjuerna var mellan 

60 och 90 minuter. Intervjuerna nedtecknades därefter ordagrant av intervjuaren vilket 

resulterade i totalt 35 sidor utskriven text. Antal sidor per informant varierade mellan 10 – 13 

sidor.  

Analys 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004).  

Intervjuerna transkriberades ordagrant varpå de lästes igenom vid ett flertal tillfällen innan 

bearbetningen påbörjades. Informationen behandlades enligt metoden för kvalitativ 

innehållsanalys. De utvalda meningarna i den transkriberade texten valdes ut utifrån 

uppsatsen syfte och de frågeställningarna som uppsatsen ämnat undersöka. Sorterandet 

genomfördes med en intervju i taget. Utvalda meningar kopierades från det transkriberade 

dokumentet till en tabell i ett worddokument (se tabell 1). En platskodning på citatet gjorde att 

det var möjligt att återvända till den ursprungliga transkriberade texten när behov av 

fördjupad information uppstod. Inledningsvis så klistrades det kopierad och utvalda citatet in 

under rubriken meningsenhet. Dessa kondenserades i nästa kolumn till en kondenserad 

meningsenhet där endast det huvudsakliga innehållet kvarstod. När alla delar av intresse för 

uppsatsen kopierats in i meningsenheter och kondenserats så kodades citatet utifrån innebörd 

och tolkning av innehåll. Denna process genomfördes på ett likadant sätt för alla utskrivna 

intervjuerna. När alla intervjuerna var ingrupperade i meningsenheter, kondenserade 

meningsenhet och koder så sorterades alla liknande koder bredvid varandra varpå subteman 

bildades och namnsattes. För att bättre överblicka citaten i worddokumentets tabell klipptes 

alla citat ut till papperscitat. De olika citaten grupperades på bordet utifrån subteman och 
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tema. Citaten i de olika subteman jämfördes med varandra för att säkerställa att varje subtema 

var specifikt. Subteman bildade teman. (tabell 1) varpå de bearbetades till löpande 

beskrivande text (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på hur texten bearbetats i kategorierna plats, meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, subtema och tema. 

Intervju 

& plats 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema  Tema 

Intervju  

1 

Allians är 

varsamhet och 

relationsskapande 

och tar tid 

Varsamhet 

relationsskapande

tar tid 

Skapa allians-

förutsättningar 

Alliansbegrepp 

och inskolning i 

allians 

Allians 

och KBT 

Etiska överväganden 

Att intervjua yrkesverksamma terapeuter om alliansens möjligheter och utmaningar är kanske 

i sig inte ett känsligt ämne. Men att bli intervjuad, nedtecknad och eventuellt citerad i en 

akademisk uppsats kan upplevas utmanande. För att underlätta för informanterna och minska 

eventuella obehag samt utsatthet så har informanterna informerats av författaren om att de 

garanteras anonymitet i studien. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt samt raderas när studien är klar samt presenteras avidentifierat. Studien följer 

därmed Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer vad avser individskyddskraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitskravet och nyttjandekravet. 

Informationen har getts i både skriftligt och muntlig form. Med hänsyn till informanterna 

utifrån de etiska riktlinjerna har viss information bearbetats för att skydda uppgiftslämnarna. 

Omformuleringar har inte ändrat på innehållet i det informanterna uttryckt. 

 

Resultat 

Analyserna av intervjuerna resulterade i två teman: Allians och Kbt samt terapeuters 

förhållningssätt till alliansen. Dessa teman bestod av subteman som i texten är uppdelade 

under var sin rubrik och som beskriver olika aspekter av allians i KBT.  
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Tabell 2. Illustration av resultatet 

Tema Subtema 

Allians och KBT Alliansbegreppet och inlärning av 

alliansskapande 

 Alliansskapande med hjälp av KBT 

Terapeuters förhållningsätt till alliansen Aliansskapande beteende i olika faser 

 Klienters utgångspunkter 

 Terapeutiska utmaningar och förhållningssätt 

 

Nedan följer en redovisning av teman och tillhörande subteman. I citaten nedan kommer 

författaren undantagsvis att referera till särskilda informanter.  

Allians och KBT 

I den följande texten presenteras alliansbegreppet och inlärning av alliansskapande samt 

alliansskapande med hjälp av kbt.  

Alliansbegreppets och inlärning av alliansskapande 

Hur inlärning av alliansskapande beteenden sker beskriver en informant som en process som 

pågått länge: ”Sedan grundutbildningen så finns det ju alltid med det där med relationer.” 

Samtliga informanter har en akademisk grundutbildning samt vidare studier i psykoterapi. 

Hur inlärning av alliansskapande beteenden sker besvaras bland annat som en fråga: ”Ja hur 

lär man det?” varpå samma informant fortsätter med att beskriva modellinlärning som 

hjälpsamt: ”… att se andra psykoterapeuter göra och så tror jag det kommer med 

erfarenhet.” En annan av informanterna säger att hen:  

… inte fäst någon större notis vid allians. Kanske har jag redan nu skills som gör att jag inte behöver 

lägga kraft vid det. Det är ju så med problem att när man inte har dem vet man inte att de gått över. 

Inlärning av alliansskapande beteende beskrivs också som att: ”… öva, öva och öva. Det är 

inte vilka som helst som blir psykoterapeuter man behöver ha någon form av medkänsla för 

människor. Vi går jättelånga utbildningar och drivs mot alliansskapande beteenden.”  

Inlärning av allianskapande beteenden sker enligt informanterna genom utbildning till yrket; 

övning och modellinlärning är de vägar till inlärning som framkommit.  
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Vanliga beskrivningar när alliansbegrepp skildras av terapeuterna är ord som varsamt, viktigt, 

undersöka, relationsskapande och något som tar tid. En informant förklarade allians som: ”En 

hjälpsökande behövande lidande människa kommer till någon som ska veta mer om den här 

typen av lidande. Så jag förmedlar hopp, trygghet och är stöttande… Det är klart det är något 

anknytningsperspektiv i det.” Ett annat citat beskriver allians utifrån Bordins (1979) definition 

av arbetsallians: 

Jag tycker att den här grunden alltså att man ska vara överens om task, goal och bond. Det tycker jag 

täcker in rätt mycket och sedan liksom hur man gör det. Det innebär det att man är väldigt informativ 

omkring om: Varför gör vi det vi gör. Vad vill vi uppnå? Känns det här okej? 

Samtliga intervjuade terapeuter beskriver allians som något viktigt. Informanterna uttrycker 

att allians handlar om relationen mellan terapeut och klient vilken ofta utmanas i en terapi. De 

understryker att allians har med mål att göra och är något som behöver beaktas samt kan 

användas i en terapi. 

Alliansskapande med hjälp av KBT 

Att KBT och allians samverkar framkommer i materialet. Informanterna ger exempel på att i 

kognitiv beteendeterapi består av t ex psykoedukation, mål, struktur, dess förutsägbarhet, eget 

ansvar, timing, rationaler samt forskning vilka är samskapande med allians. En terapeut 

berättar att allians inledningsvis introduceras genom följande: ”Det beror på hur jag och du 

klienten lyckas. Man samskapar och det är starten till alliansen.” Allians skapar enligt 

deltagarna frihet och möjligheter för en terapi: ”Så länge man har en bra allians så kan man 

göra nästa vad som helst. Man får en stor frihet om man känner att man har något stabilt 

tillsammans.” En god allians verkar med andra ord skapa frihet i en terapi. 

Psykoedukation framkallar trygghet som bygger allians, normaliserar och ger legitimitet till 

modellen enligt följande citat:  

... Psykoedukation är alliansskapande. Patienten förstår att det här vet hon något om. Det är en trygghet 

för många att känna igen sig. För klienterna att veta att de inte är först på jorden att ha det så här. Det 

finns en modell för hur jag gör det och det tror jag är alliansskapande. 

Vidare framgår att psykoedukation förklarar en allmänmänsklig modell för problemet och det 

gynnar alliansen. Att vara påläst gör terapeuten trovärdig och det innebär att alliansskapa: 

Psykoedukation är så pass viktigt att vi behöver ständigt läsa på. För att kunna förmedla på ett hyggligt 

sätt till patienten så måste man kunna ganska bra. Att slänga fram ett papper är intet istället för utan 

man måste kunna det för att vara trovärdig vilket är alliansskapande.  
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Allians kan alltså skapas när terapeuten är insatt i ämnet. Alla terapeuter menar också att 

struktur är hjälpsamt: ”Patienterna är tacksamma över att jag kan presentera en arbetsgång. 

Det skapar trygghet och ger en transparens samt är förutsägbar. Det är absolut 

allianskapande.”  Struktur samtidigt som samtliga poängterar att flexibilitet finns i strukturen. 

I materialet förklaras hur presentation av händelseförloppet är alliansskapande: ”Viktigt 

alliansskapande beteende är när vi pratar om… hur det går till.” En annan informant 

beskriver hur ansvaret samarbetet och ansvaret ska fördelas: ”Jag brukar säga till patienten 

att om vi ska ha ett gott samarbete så måste du säga var vi befinner oss. Det är de som sitter 

med styrspakarna eller ska göra det.” Materialet tyder på att det är viktigt att inbjuda till ett 

samarbete där klienterna tar ansvar för att säga var de är på väg.  

Mål betonas av samtliga terapeuter som viktiga för alliansen. Redan tidigt i terapin talar 

terapeuterna om hur och vad de ska arbeta med för att nå förändring. Riktningen och 

möjligheten att arbeta åt överenskommet håll skapar en hunger som gör personen arbetsvillig 

enligt informanterna. När så processen är igång bidrar resultatet till alliansskapandet: ”Vi 

närmar oss delmål, det är ju klart det är alliansskapande. Det vi gör ihop funkar.” Att inte ha 

tydliga mål i behandlingen är motsatsen till allianskapande: ”Det är nog här vi skjuter oss i 

foten. När det inte funkar så är det här med att målen är otydliga.” 

Den stora utmaningen i allians och kbt som uttrycks är att målen och metoden behöver 

tydliggöras och är krävande för klienterna: ”Utmaningen är att vi terapeuterna klarar att 

hjälpa klienterna att förstå att de är ansvariga för sin egen förändring.”  

Vidare framkommer att endast allians inte räcker för att tillfriskna: ”Man kan inte bota 

specifik fobi med allians.” Att behandla utan allians beskrivs också som omöjligt: ”Det krävs 

inom KBT när man arbetar med så fyrkantiga byggnadsmetoder som exponering. Har man 

ingen allians när man ska utmana så fundamentalt så kommer det att gå käpprätt om man 

bara kastar in en behandlingsrational.” Allians allena botar inte likväl som att allians krävs 

för att metoden i kbt ska fungerar.   

Hur själva arbetet med KBT och allians går till ger följande citat en beskrivning av:  

Man bygger sig upp till positioner där man kan göra saker. Det är inte själva interventionen utan det är 

förjobbet. Hur bra man har grundlagt det man ska gör sedan är aktivt behandlande. Och det har väldigt 

mycket med allians att göra… Man bygger upp förhoppningar om förändringar, man förbereder 

patienten. Det handlar väl också om rationaler. 
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Terapeuterna förklarar hur arbetet med att bygga upp motivation och ge rationaler är 

alliansskapande och en förutsättning för att använda KBT:s metoder. Samtidigt poängteras 

vikten av relationen och metodens otydlighet i frågan. 

Det är klart att oavsett hur fyrkantig manualen är så kan du inte göra behandlingen utan att ha en 

relation. Det finns ett glapp mellan litteraturen forskningen och verkligenheten. Arbetet är mycket mer 

ett relationellt jobb och ett alliansskapande arbete än vad metoden beskriver.  

Att beakta relationen även om rationalen inte föreskriver det betonas viktigt. En utmaning för 

en terapeut beskrivs som att utgå från metoden då den kraftigt ökar klientens lidande på kort 

sikt men är en långsiktigt hjälpsam och välbeforskad strategi. Enligt en informant så är 

forskning om kbt som en kompass som visar riktning och det bidrar till alliansskapande. 

Det finns dock avigsidor med kbts metod enligt en informant som betonar att metoden kan 

konkurrera med alliansskapandet: ”Jag har tappat bort alliansen för att jag har fokuserat 

väldigt mycket på teknik” Ett annat citat berättar att utmaningen för alliansen i kbt kan vara 

tempot: ”… blir lite stressad av 3 – 5 kartläggningssamtal och att varje enskild session är så 

maximerad.” Att ha alliansen i åtanke när teknik, ramar och tempo är målinriktat är viktigt.   

Terapeuters förhållningssätt till alliansen 

Under följande rubrik beskrivs alliansskapande beteenden med utgångspunkt från tre 

subteman: Faser i terapi, klienters utgångspunkt och till sist redovisas terapeutiska utmaningar 

och förhållningssätt.  

Alliansskapande beteenden i olika faser 

Informanterna beskriver olika alliansskapande beteenden beroende på i vilket fas 

psykoterapin befinner sig i. Några olika faser har framkommit, vilka beskrivs nedan. Faserna 

är inför och under det första mötet med en ny klient, därefter under och efter terapisamtalet 

och till sist i slutet av den terapeutiska processen. 

Alliansskapande beteenden inför första mötet 

Inför uppstarten av en ny terapi startar förberedelser för allianskapande beteenden på lite olika 

sätt. En informant berättar: ”Jag läser alltid på om skälet till att klienterna sökt psykoterapi.” 

Ett annat sätt är att förbereda är genom att:  

… skapa en preliminär bild av vad de söker för samt att själv tillägna mig några kbt-ord för att 

trygghetsskapa för mig… Jag försöker dessutom förhålla mig mer nyfiken. Tänka att det ska bli 

spännande, ett nytt möte med nya människor. 
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Alliansskapandet börjar enligt materialet innan själva mötet med en klient.  

Alliansskapande beteende vid första mötet 

Vid första mötet framkommer att allianskapande beteenden innehåller några viktiga 

beteenden. En informant berättar hur hon inledningsvis: ”… tittar jag i ögonen och säger 

alltid deras förnamn för att verkligen se dem.” En annan informant påtalar det grundläggande 

med ett möte med en ny människa: ”Naturligtvis det mest basic, ett välkomnande vänligt 

bemötande.” Första träffen förklarar alla informanter som viktig. En annan beskrivning av 

förhållningssättet vid den inledande träffen är  

… att ge ett trevligt intryck, jag vill inte vara överklädd… Jag känner mig in i vem jag har framför mig. 

Jag prövar lite olika förhållningssätt. Jag brukar fråga om de vill att jag ska berätta om hur man kan 

tänka eller om de vill börja. En bra start är att lämna lite val till dem. När jag avslutar första samtalet så 

uppmanar jag dem att ringa vid minsta tveksamhet. 

En terapeut betonar att hon inte skulle använda begreppet allians i samtalen men hon skulle 

undersöka hur både kbt och allians upplevs genom att: ”… fråga: Hur känns det här? 

Motsvarar det dina förväntningar? Det tar jag som ett mått på om det är användbart för 

patienten.” Undersöka alliansen och användbarheten av terapin är viktig initialt. En terapeut 

beskriver att hen: ”Inledningsvis är jag lite försiktig, följsam, lyssnar in och frågar för att 

alliansstärka.” Början av en psykoterapi kännetecknas också enligt en informant av: 

”Inledningsvis så socialiserar vi psykoedukation mer frekvent.” Som tidigare nämnts av 

informanter är psykoedukation alliansskapande eftersom det gör terapin trovärdig. Alla 

informanter tycks noggranna i att under första mötet uppmärksamma sina egna 

alliansskapande beteenden och att se vem klienten är och hur de bäst kan bemöta hen.  

Alliansskapande beteende under det terapeutiska samtalet  

Processen under ett samtal beskrivs av en informant som: ”Jag tänker att det är en 

ansträngande process det här med att skifta uppmärksamhet hela tiden. Vad är vettigt att 

använda här?”  Perspektivskifte mellan klientens berättelse och hur terapeuten ska svara på 

det är en ständig pågående process. 

I samtalet berättar alla terapeuter om vikten av att göra utvärderingar. Frågorna som nämns är 

olika men kan kopplas till själva samtalet, alliansen, målen, den pågående terapin eller inför 

nästa hemuppgift. Exempel på formuleringar är: ”Vad behöver du göra nu och vad blir ditt 

nästa steg samt vilka nya erfarenheter har du fått?” En annan informant frågar rutinmässigt i 

slutet av varje samtal: ”Var det här till någon nytta? Ska vi träffas igen?” Utvärderingar är 
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viktigt enligt alla informanter och kan gälla mål, nästa steg i terapin, utvärderingar av 

beteendeförändringarna och av varje samtal eller hela terapin. 

Alliansskapande beteenden efter ett terapeutiskt samtal 

Efter ett samtal är det enligt informanterna hjälpsamt för alliansen att förstå vad som var 

essensen i samtalet. En reflektion och en sammanfattning av samtalet görs oftast då 

journalanteckningar skrivs. En informant berättar att hen ibland läser KBT-litteraturen efter 

ett samtal för att uppdatera sig eller säkerställa ett KBT-förhållningssätt till ett fenomen. Efter 

ett samtal upplevs lättnad av en terapeut och en annan beskriver ett behov av återhämtning. 

Hur återhämtningen sker ser olika ut vid olika tillfällen enligt informanterna. Beskrivna 

beteenden är att vara själv en stund, göra en mindfulnessövningar eller på något annat sätt 

skapa lugn och ro har som syfte återhämtning och att fokusera på nästa möte med en ny 

klient.   

Alliansbeteende i slutet av en terapi 

En terapeut beskriver att hen med åren utvecklat en strategi inför avslut: 

… att sitta stilla i båten då klienten kommer med ett nytt dilemma... Det kan finnas en rädsla vid 

avslutet där de undrar om de verkligen är klara. Vid bostersessionerna så säger de att de behöver 

komma en gång till. Jag brukar då fråga: På vad sätt skulle det vara hjälpsamt? Jag lyfter upp deras oro 

och gör det pratbart och då gör jag det lite lättare att våga avsluta. 

Att hjälpa klienterna att reflektera över sitt hjälpbehov inför avslut är ett förhållningssätt som 

framträder. I intervjuerna beskrivs också avslut som olika beroende på vilken sorts terapi som 

utförts. ”En specifik fobi är till exempel ett stringent kort jobb som vi gör. Det är inget 

problem att ta adjö av en sådan patient naturligtvis.” Motsatsen framställdes i följande citat:  

Man känner av de där anknytningskänslorna som terapeut och då är det tufft att avsluta. Jag tolkar det 

som att vi gjort ett bra jobb ihop, jag tror det. Om det har en emotionell laddning hos mig och hos 

patienten då har vi gjort något som är på riktigt. Man kan koppla ihop allians och 

anknytningsperspektiv, det är snuddande nära. Om jag sitter med någon form av separationskänsla när 

patienten går ut genom rummet och vi ska aldrig ses mer. Det är ett absolut tecken på en god allians. 

Svårighet med ett avslut för klient och terapeut kan indikera att ett bra jobb gjorts och vara ett 

tecken på en god allians som påminner om anknytning. Vikten av att utvärdera utifrån det 

överenskomna uppdraget, det vill säga om målen är uppnådda eller tillräckligt uppnådda är ett 

förhållningssätt till avslut: ”… det också väldigt bra att prata tillsammans om vad man 

uppnått och fundera på vad vi ska sträva efter eller om vi är klara.” En terapeut uppmanar till 
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att: ”glesa ut ordentligt mot slutet så att patienten får pröva själv ordentligt” Utvärdering av 

målen och att pröva stå på egna ben är ett naturligt sätt att avsluta en terapi. 

Inför avslut av terapin vill en terapeut tala om den framtida nya relationen genom frågan: ”Om 

vi stöter på varandra någon gång hur vill du göra då?  Det är ju väldigt olika hur de gör.” En 

annan terapeut berättar att det inte alls är viktigt att prata om eventuella möten efter en 

avslutat terapi: 

 Jag pratar aldrig om hur vi ska göra när vi har slutat att träffas här. Jag tror aldrig att det skulle bli 

komplicerat. Om jag träffar någon patient på ICA så skulle jag säga: Hej hej, helt okomplicerat. Levde 

jag på ett annat sätt och var mycket ute i svängen kanske jag skulle tänka på ett annat sätt.  

Förhållningssättet som framkom inför ett avslut tycks förankrat både i hur terapeuten ser på 

klienten och hur terapeuten ser på sig själv och sitt leverne i förhållande till klienterna.  

Klienters utgångspunkter 

Klienter har olika förutsättningar exempelvis sårbarhet eller om klienten är barn eller vuxen, 

vilket påverkar terapin och alliansskapandet.  

Klientens förutsättningar 

Informanterna beskriver med några citat att alliansen påverkas av olika klienter: ”Påverkar 

patienten allians? Det är olika. Jag tror patienter är olika känsliga för den.” Erfarenheter om 

klienternas behov av allians beskriver en terapeut genom att tänka på sig själv som sökande 

hos en professionell: ”Som hjälpsökande kan jag förnimma och förstå att allians är viktig.” 

En annan informant ger sitt exempel på bemötande av en klient där alliansen är utmanad: 

För många är det en utmaning att bara sitt i ett rum tillsammans med en annan människa nästan. Så 

förändringsvilligheten/möjligheten är väldigt lågt ställd. I det här sköra talar vi mycket allians och jag 

funderar: Hur mycket kan jag utmana i det här? Hur mycket måste jag bara vara stödjande? Det är ju 

allians vi talar om men inte: Nu ska vi prata under huvudrubriken allians och diskutera vad det är. 

Terapeuten beaktar och undersöker upplevelsen med hjälp av frågor om alliansen utan att 

nämna densamma.  

Ett annat exempel ges av en terapeut som beskriver hur olika klienter kan förhåller sig till en 

föreslagen exponering: ”En kategori förstår precis exponering och motivationen är väldigt 

stark. Sedan finns det andra där man får jobba intensivt med att trygga. Det finns också en 

grupp som inte alls kan tänka sig att jobba med det här.” Klienternas drivkraft till en terapi är 

olika. 
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Barn i terapi och deras föräldrar 

Ibland är det någon annan som vill mer än den personen som uppvisar problemet och det kan 

utmana terapeutens alliansskapande: ”I regel vill föräldrar mycket mer än sina barn. Jag 

försöker få till någon balans i det utan att dissa föräldrarna.” Ett sätt att skapa balans är att: 

”Man får vara noggrann med att adressera barnet eller ungdomen men ändå lyfta in 

föräldrarna.” En annan utmaning i terapi med föräldrar och barn är: 

När jag jobbar med familjer, är det inte ovanligt att minst en av föräldrarna har samma problem. Det är 

lite knepigt eftersom det är en alliansutmaning då jag behöver uppmärksamma att den föräldern som 

ska hjälpa sitt barn inte riktigt förmår. Utan att göra en grej av det behöver jag göra en grej av det. Jag 

brukar nämna i början att inte sällan har föräldrarna samma problem, särskilt med ångest. Om det blir 

svårt att hjälpa sitt barn brukar jag felsöka ganska fort. Man kan inte exponera med sitt barn om man 

inte har de färdigheterna som behövs. 

När barnet har problem och är klienten som behöver hjälp kan ibland terapeuten söka hinder 

hos föräldrarna för att kunna bistå barnet. 

Terapeutiska utmaningar och förhållningssätt 

Att tala om rupturer, bristningar i alliansen, beskrivs av alla som något talbart och som något 

som ingår i KBT. Innan problemen uppstått talar en terapeut om alliansutmaningar utifrån 

följande fråga: ”Om du skulle känna dig kritisk eller undra över något skulle du kunna fråga 

mig och på vilket sätt skulle du då kunna fråga?”  Ett annat citat beskriver ett förhållningssätt 

till rupturer:  

När det är något som brister kan man alltid prata om det. Det ingår i själva förhållningssättet att vi 

beaktar liksom patienten… så jämbördigt som möjligt så att vi gemensamt gör samarbetsklimatet och är 

gemensamt ansvar för det. Exempelvis så kan det vara så att jag har gjort en för svår hemuppgift och då 

kan jag säga det till klienten, vad tänker du om det. Jag kan vara en rollmodell för att ha gjort en 

missbedömning som är pratbar. 

Att tala om utmaningen kan bli ett hjälpsamt träningstillfälle för klienten. En informant talar 

om att stagnation kan vara en indikator på att terapin behöver utvärderas: 

Jag blir orolig om det inte går framåt och då börjar jag tagga upp och fråga. Jag gör en överblick. När 

du kom hit hade du problem på det här viset. Nu har du kommit hit. Jag återför till mål. Det är väldigt 

hjälpsamt och får patienten att börja fundera på hur resan sett ut. Är det till någon hjälp? 

Huruvida kbt används på sig själv vid rupturer visar informanterna på varierade 

förhållningssätt. Både att det skulle kunna vara hjälpsamt och att: ”Jag behöver göra övningar 

på mig själv beteendeanalyser, mindfulness, exponering eller registrera.” till att: ”Att 

använda metoderna på mig själv direkt har nog bara skett vid enstaka tillfällen. Oftast har 
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jag varit på det klara om vad det handlat om.” Det tycks vara olika om terapeuterna använder 

kbt på sig själva. 

Terapeuterna gav också många exempel på egna terapistörande beteenden som kan skapa 

rupturer: Att vara för snabb, oförberedd, trött, stressade, vara för provocerande, för glad, har 

fel timing, vara för framåtlutad, skriva för mycket eller vara för inkännande och passiv. Ett 

citat från en av informanterna beskrev hur beteendet att vara för inkännande kan påverka 

alliansen:  

Att inte sitta och bli så inkännande att man förlorar sig är viktigt… Om vi inte kan tillföra någon nyhet 

för patienten så hjälper vi inte heller till med problemet. Att tillföra något är alliansskapande. Något 

som blir en nyhet, något som patienten inte kommit på innan. 

Något nytt behöver tillföras för att alliansskapa. För att klara det finns det olika konkreta tips 

som framkommer i materialet. Det kan vara att titta på en tavla, luta sig fram, resa sig upp 

eller att skriva något. En informant säger att ett passivt agerande som terapeut är skenbart 

fungerande men eftersom terapeuten inte tillför något så sker förmodligen ingen eller liten 

utveckling för klienten. 

I materialet framkom att bemötande av en ilsken patient är viktigt att förhålla sig till genom 

att: 

Om jag känner: Va fan, så behöver jag fånga upp det. Jag behöver märka att jag känner så och processa 

det genom att ställa tillbaka det som skett som en fråga. 

En annan utmaning som en terapeut beskrev ett förhållningssätt till var upplevelsen av att bli 

uttråkad: 

Jag tänker på affekten intresse. Om man till exempel möter en person som säger floskler så blir man 

trött. Lyckligtvis så är vi i den positionen att jag får lov att ställa frågor för att återfå intresset. Andra 

personer som ger lite, ja då försöker jag komma på vad jag inte vet något om och vad jag är nyfiken på. 

En nyfiken hållning till en patient kan bidra till att återfå intresset. En trött terapeut berättade 

att hen: ”Om jag blir trött och passiv så brukar jag förlägga en belöning till mig själv efteråt 

till exempel ett äpple.” Terapeutens vakenhet och närvaro är viktigt: ”En terapeut som är 

vaken i rummet är intresserad. Det gör man genom att ställa frågor och lyssna, inte komma 

med uttalanden!” Ytterliga beskrivna förhållningssätt är: 

… skilja på att jag är jag och du är du för då kan man hitta sin kunskap. Den terapeutiska processen är 

alltid en pendling mellan inlevelse och någon slags distans. När jag distanserar mig kan jag ta fram min 

bank. Fundera och intressera mig för personen. Vad händer nu? Som att bli neutralt intresserad inte 

emotionellt engagerad. 
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Distansering bidrar till att terapeutfärdigheterna blir tillgängliga. Betydelsefullt är också 

hållningen till sig själv som terapeut: ”Det är verkligen alliansskapande att släppa iden om att 

vi ska vara så bra för då kan vi släppa fram kreativitet.” Att minska på prestation uttrycks 

möjliggöra kreativiteten hos terapeuten. När en terapeut blir osäker så kan osäkerheten 

användas på följande sätt: ”Vad är du upptagen av nu klienten? Jag skulle försöka ställa en 

väldigt öppen fråga fast jag kanske tänker: Undra om hon tycker att jag svamlar nu?” 

Terapeut påverkas i mötet och det behöver omformuleras påverkan till en fråga. Att reglera 

det som händer i rummet med att göra tvärtemot berättar en av informanterna om: ”Om jag är 

med en osäker klient så blir jag flamsigare. Om de är flamsiga så blir jag tyst och tråkig. Det 

brukar hjälpa till att få ett bättre arbetsklimat.” Vitsen med att terapeuten uppmärksammar 

egna reaktioner förklaras i följande citat: 

Man behöver analysera vad jag reagerar på. Kommunikation består av en sändare och en mottagare. 

Om jag ska kunna svara så får jag inte hamna i mitt eget interpersonella schema utan jag behöver 

identifiera vad jag reagerar på, vad jag svarar och hitta ett sätt att formulera mig som inte är destruktivt.  

Att formulera en upplevelse på ett sätt som inte är destruktivt är en terapeutfärdighet. 

Exempelvis så kan missnöje bemötas på följande sätt:  

Märker jag att det finns missnöje så kan man använda det som en trampolin. Om det är en del av 

patientproblemet så är det en del av terapeutjobbet. De enkla strategierna är att vara bekräftande och 

bekräftande. En strategi för mig i ett känsligt läge, när alliansen är skör som en tråd, är att komma åt det 

som sker bakom ridån. Vi behöver metakommunicera hur var det mellan oss egentligen? Hur blev det 

för dig och för mig? Hur blev det när du backade så mycket och vi får det trassligt ihop. Terapistörande 

måste komma in på agendan. 

Ett vanligt huvudbry för terapeuter är enligt en informant:   

Ett väldigt återkommande problem när jag handleder är att man varit för ivrig i starten så att man inte 

gjort en inledning… Om du och jag ska jobba ihop kommer det att krävas av dig att du gör det och av 

mig att jag gör det… Problemet kan upptäckas när patienten kommer och bara sitter för samtal. Man 

kan ha varit för ängslig att ställa krav på patienten som egentligen är ett sätt att respektera dem. 

En annan erfarenhet en informant beskriver är att terapeuter ibland smygbehandlar patienter. 

Motsatsen till smygbehandling är att: ”Vi talar om vad vi gör och är tydliga med vad det 

innebär.” Som terapeut tydliggörs vad som ska göras i terapin och vad det innebär behöver 

berättas, alltså att ge rational. 

Bakgrund och resultatet har nu redovisats. Det som återstår i uppsatsen är diskussionen som 

består av ett resultat och metoddiskussion. Därefter avslutas uppsatsen med en slutdiskussion, 

referenser och en bilaga.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur yrkesverksamma terapeuter 

förhåller sig till alliansen i kognitiv beteendeterapi. Hur lärs alliansskapande beteenden in och 

vilken betydelse har begreppet för terapeuterna? Hur förhåller sig terapeuterna till alliansen 

och vilka faktorer/omständigheter påverkar förhållningssättet? Den slutsats som kan dras är 

att allians är viktig för studiens terapeuter. Allians uttrycks som en förutsättning för de flesta 

former av kognitiv beteendeterapi enligt informanterna. 

Allians och KBT 

Att skapa allians är ett beteende som lärs in genom studier, genom modellinlärning från andra 

terapeuter och genom att öva och åter öva. I materialet trycker alla på att det är viktigt med 

allians samtidigt som frågan om vad allians egentligen är ges många beskrivningar och 

synonymer. Det tolkar författaren som att det är ett sammansatt begrepp som går att beskriva 

från många vinklar och som är svårt att enkelt förklara samtidigt som informanterna ger 

många exempel på hur de operational beteenden i terapi. När författaren själv skulle beskriva 

alliansbegreppet så fick Bordins (1979) definition förklara allians, då det är den som de flesta 

forskare hänvisar till. Kåver (2011) skriver i sin bok om allians att många forskare och 

kliniker har visat stort intresse för begreppet och att de tycks använda begreppet olika.  

En av terapeuterna berättar att allians är något som hen inte funderat så mycket på vilket 

forskarna Andrusyna et al. (2001) och Leahy (2008) sagt om KBT och allians. Den är mindre 

självklar än i andra inriktningar och mer teknisk med negativ allianspåverkan som följd. 

Forskarnas slutsatser om teknikens påverkan har uttryckts av en informant i ett citat: ”Jag har 

tappat bort alliansen för att jag har fokuserat väldigt mycket på teknik”. Vilket är en 

beskrivning av KBT och allians samtidigt som det sammansatta i begreppet visar sig när 

författaren läser hela intervjun med samma informant. Där uttrycker hen att alliansen är 

viktig. Hen ger beskrivningar på hur den byggs upp samt vilka förhållningssätt terapeuten valt 

för att bidra till alliansens i olika faser. Om författaren valt en kvantitativ undersökning 

exempelvis en enkät så hade de direkta svaren på frågorna indikerat att informanten eftersatt 

alliansen precis som forskarna ovan beskrivit. Kåver (2011) säger att relation och teknik inte 

står i motsatsförhållande till varandra eftersom beteenden kan operationaliseras och 

identifieras, observeras och tränas. Kanske har den tidigare nämnda informanten inte 

identifierat sina alliansskapande beteenden på frågan om hur kbt och allians interagerar med 
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varandra men på andra frågor om hur allians byggs så är det tydligt att alliansskapande 

beteende kan nyttjas.  

Det huvudsakliga budskapet genom alla intervjuer är att informanter genomgående trycker på 

att allians är en förutsättning för att bedriva kbt samt att de båda samspelar i processen med 

att behandla en klient med psykisk ohälsa. Att skilja ut det en från det andra beskrivs inte som 

möjligt. Enligt Lindner (2006) som analyserat samtliga studier mellan 1970 och 2006 så är 

alliansen en svag prediktor för utfallen i KBT. Även om allians är en svag prediktor för 

utfallet i KBT tycks det som att informanterna behöver alliansen för att bedriva kognitiv 

beteendeterapi.   

Begreppet allians förklaras som tidigare nämnts med olika termer av informanterna. Alla 

terapeuter i studien säger att mål och delmål, uppgifter i form av exponeringar eller 

hemuppgifter för att nå målen och en strävan mot en gynnsam relation ingår i en kognitiv 

beteendeterapeutisk psykoterapi. Vilket tycks likna Bordins (1979) definition av 

arbetsalliansens utifrån task, bonds och goals.  Att bygga en god allians ger frihet i en terapi 

enligt en informant. I KBT använder terapeuterna psykoedukation för att förklara skeenden. 

Att det finns en modell som förmedlas från en insatt terapeut tycker informanterna är 

alliansskapande då den ger trovärdighet, struktur, trygghet och förutsägbarhet. I terapin talas 

om hur arbetet går till och hur ansvaret fördelas vilket är alliansbyggande enligt terapeuterna 

och en beskrivning av ”task” (Bordin 1979) enligt författaren.  

Tidigt i behandlingen talas om målen som beskrivs göra klienten arbetsvillig och är en del av 

att bygga upp trovärdighet för alliansen. Informantens citat: ”Vi närmar oss delmål och det är 

ju klart att det är alliansskapande. Det vi gör ihop fungerar” är en tydlig andemening i KBT-

terapeuternas förhållningssätt till alliansen och KBTs tydliga målinriktade metoder, vilket 

författaren tolkar som ”goal” enligt Bordin (1979). 

I materialet framkommer att manualer och rationaler bidrar till att klienten blir delaktig vilket 

uttrycks som alliansskapande. Kbts manualer och rationaler bygger på forskning som ökar 

trovärdigheten för metoden vilket bidrar till alliansen enligt materialet. Likväl som att 

forskningen är viktig för alliansen enligt informanterna så är alliansen viktig för att 

sammanföra forskning och det kliniska arbetet varför APA har utsett alliansen till 

flaggskeppet som sammanfogar dessa enligt Castonguay och Constantiono (2006).  

Informanterna förklarar att arbetet med allians utvecklas i KBT av olika beståndsdelar 

bestående av psykoedukation, struktur, flexibilitet och mål samt klienten eget ansvar för sin 

egen förändring. Dessa beskrivningar styrks också av Kåver (2006, 2011).  
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Alliansen utrymme har enligt Andrusyna et al. (2001) varit mindre självklart i KBT jämfört 

med andra psykoterapeutiska inriktningar. I denna studie tycks dock informanterna trycka på 

att allians är en förutsättning i KBT vilket kan indikera på en annan syn på saken, en 

förändring eller en tidigare missuppfattning av hur KBT-terapeuter bedriver terapi.  

Förhållningssätt till alliansen 

Beståndsdelar i alliansen beskrivs initialt med många ord och synonymer. Att förstå vad det 

betyder i djupare mening var svårt för författaren trots uppföljande frågor under intervjun och 

vid genomgång av intervjumaterialet. Doran (2014) uttrycker också att en djupare förståelse 

för alliansens beståndsdelar och dess inverkan på terapier saknas idag. Samtidigt så vilar det 

något självklart över allians som företeelse och begrepp i samtalet med terapeuterna om hur 

de konkret hanterar allians och dess utmaningar. Alla terapeuter har många tankar och 

förhållningssätt till alliansskapande i olika faser likväl och vid olika förutsättningar för 

klienten eller terapeuten. Att beskriva hjälpsamma förhållningssätt upplevdes av författaren 

som ett enkelt tema att tala om. Däremot gav frågor till terapeuterna på alliansrupturer utan 

goda lösningar inte några svar. Dess orsak kan vara många olika som bara går att spekulera 

om i dagsläget. Kanske kan Safran och Kraus (2014) forskning vara en fingervisning om 

varför terapeuterna inte gav några svar på olösta rupturer. Forskarna har funnit att rupturer i 

form av allianssprickor och andra negativa processer ofta förekommer i en terapi, men att 

terapeuter vanligen inte märker av dem trots att två sessioner sällan förflyter utan att alliansen 

påfrestas. Terapeuter märker alltså vanligen inte av rupturer och det som inte noteras går ju 

inte att skildra för författaren. 

I intervjuerna beskriver terapeuterna många färdigheter för att skapa en allians. Det gör också 

Kåver (2011). Dessa olika förhållningssätt beskrivs uppdelade utifrån olika faser av terapin, 

utifrån olika klientförutsättningar och det som utmanar terapeuten. Hur terapeuterna förhåller 

sig till klienterna beror på vilken fas terapin befinner sig i. Varierande alliansskapande 

beteenden är olika centrala i olika faser av terapin. Förmågan att skapa allians är viktig enligt 

Saffran, Muran och Shaker (2014) för att terapeuterna konstruktivt ska kunna bidra till att lösa 

alliansproblem. Som tidigare nämnts så har forskarna funnit att terapeuterna missar 

allianssprickor som klienterna märker av (Safran & Kraus, 2014). I intervjuerna skildras en 

stor verktygslåda som kontinuerligt används vilket möjligen kan bidra till att allianssprickor 

ombesörjs fast terapeuten inte märkt av rupturer. Enligt Saffran, Muran och Shaker (2014) är 

förmågan att mentalisera betydelsefull för den terapeutiska alliansen.  De beskriver att 

terapeuten då kan se och reflektera över beteenden hos sig själv och samtidigt ge 
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uppmärksamhet åt klienten och deras gemensamma relation. Hur arbetet med att mentalisera 

kan gå till beskrivs av informanterna i flera citat. Ett exempel berättar om ett möte med en 

klient som vill fortsätta terapin i en avslutningsfas där terapeuten reflekterar och frågar: ”…. 

På vad sätt skulle det vara hjälpsamt? Jag lyfter upp deras oro och gör det pratbart och då 

gör jag det lite lättare att våga avsluta.” Att mentalisera, formulera en fråga och på så sätt 

uppmärksamma svårigheten i ett avslut bidrar till att underlätta för klienten. Kåver (2002, 

2011) beskriver att terapeuter behöver träna på och medvetandegöra färdigheter för att skapa 

en god allians. Det finns många hjälpsamma förhållningssätt att träna såsom medveten 

närvaro, acceptans, växlande uppmärksamhet, förutsättningar för lugn och ro, validera etc. Att 

också ta hand om sig själv innan, under och efter en terapi anses som viktigt. Intervjuade 

terapeuter ger många beskrivningar i resultatet av hjälpsamma beteenden. Vid avslutningen av 

terapin nämns olika förhållningssätt till ett avslut. Det kan vara känslomässigt kraftfullt som 

ett tecken på en god allians som ska avslutas likväl som terapin ibland bara avslutas. I 

verktygslådan beskrivs också hur olika terapeuter utgår från klienten eller sin egen kontext.  

Materialet ger också beskrivningar av hur klientens olika förutsättningar påverkar terapeuten 

och alliansen. Informanterna gav exempel på extra sköra patienter där ett förhållningssätt var 

att noggrant undersöka och utvärdera upplevelsen av mötet. Andra exempel visade på olika 

förhållningssätt för klienter inför en exponering där terapeutens roll också blev olika. I 

terapier med barn kan föräldrarnas motivation eller färdighetsbrister försvåra terapin och 

terapeuten måste då arbeta med att balansera målen eller söka hinder hos föräldrarna. 

Ett förebyggande förhållningssätt till alliansbrister är att tala om dem innan det hänt för att 

förbereda klienterna på att de kan hanteras. Hur terapeuten också kan agera som en rollmodell 

vid en egen missbedömning för att lära ut hur misstag kan hanteras beskriver informanterna 

vikten av vid flera tillfällen och nyttan av det har Nissen-Lie et al.( 2015) också funnit i sina 

studier. 

Terapeutens förhållningssätt till egna terapistörande beteenden visar i denna studie på en diger 

verktygslåda av förfinade specialverktyg. Några exempel på när informanterna 

operationaliserar hur upplevelser kan hanteras är att processa den upplevelse som pågår i 

samspelet och i sig själv och omformulera till en fråga, förflytta fokus från sig själv till något i 

rummet eller att påverka en dalande nyfikenhet genom att ställa frågor om något okänt. Enligt 

Safran, Muran och Shaker (2014)  påverkas utfallet i terapi påverkas i hög grad av terapeuters 

färdigheter.  



 

24 

Att fördjupa sig i forskningens kunnande om alliansen, intervjua terapeuter och processa 

materialet har ökat författarens kunskap om terapeuters förhållningssätt till allians. Ytterligare 

fördjupning genom att praktisera kunskapen är ett intressant fortsatt förlopp. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod är att föredra för att fördjupat förstå terapeuternas erfarenheter och 

upplevelser. Materialet har utforskats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Studiens 

generaliserbarhet är låg vilket är vedertaget i en kvalitativ studie. Antalet informanter är tre 

och kan inte anses representativt för populationen. Urvalet av informanterna var strategiskt 

med terapeuter skolade i kognitiv beteendeterapi, men med olika grundutbildning och 

varierande grad av terapeutisk skolning och att de bedrev terapin på olika arbetsplatser. Alla 

kriterier var för att skapa en bredd i materialet. 

Studiens resultat kan förhoppningsvis medverka till en ökad kännedom om kognitiv 

beteendeterapeutisk psykoterapi och förhållningssätt till allians. För att stärka studiens 

trovärdighet har bakgrund, syfte, frågeställningar och intervjuguide upprättats innan 

intervjuerna påbörjades. Intervjuerna har transkriberats och citat har valts ut utifrån 

uppsatsens syfte. De har därefter kategoriserats och sorterats. Processen är beskriven för att ge 

läsaren möjlighet att förstå den. I resultatet har utvalda citat kopplats till de olika temana 

uppdelade utifrån subteman. Tillvägagångssättet syfte är att stärka studiens validitet. Det är 

troligt att författarens förståelse som student på psykoterapeutprogrammet inriktning KBT 

färgat intervjuerna, analys och kodning.  Ambitionen har varit ett öppet förhållningssätt till 

informanterna men författaren är väl medveten om att egna referensramar påverkat materialet. 

Under analysprocessen bjöds ytterligare en person in för att tillsammans med författaren 

diskutera kodning och tolkning av materialet. Syftet var att öka studiens trovärdighet då en 

studie med en författare riskerar ett ensidigt perspektivtagande. Två personer som tillsammans 

undersöker och tolkar materialet bidrar förhoppningsvis till ett ökat perspektivtagande vilket 

torde förbättra uppsatsens trovärdighet. 

Under arbetet med uppsatsen har områden med intressanta påstående upptäckts och som 

tyvärr inte följdes upp under intervjun eller efteråt. Citaten har upptäckts först i efterhand 

vilket kan bero på att under ett samtal så sker vägval hela tiden samt att intervjuaren inte 

uppmärksammade citatet under ett pågående samtal. Kanske hade mer erfarenhet av att 

intervjua för en vetenskaplig uppsats kunnat bidra till andra vägval eller så innebär vissa val 

att andra vägar utesluts. Beroende på val författaren gjort gällande till exempel val av 

informanter och frågor, urval av citat och kodningar så hade andra val kunnat ge andra 
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resultat. Intressanta områden att fördjupa i är till exempel terapeuternas vägval och 

förhållningssätt till rupturer och hur terapeutens agerar utifrån vem de är, hur de är skolade 

och klientens behov. Samtliga respondenter hade flera års erfarenhet av att bedriva terapi 

utifrån KBT och att få handledning i det terapeutiska hantverket men dess skolning var olika. 

Beskrivningarna av kognitiva terapeuters förhållningssätt hade förmodligen blivit ett annat 

om alla hade haft en psykoterapeut och handledarexamen. Likväl som att andra citat hade 

presenterats om det hade varit andra personer som intervjuats eller intervjuaren varit en 

annan. 

Att förförståelsen hos författaren är liknande den som informanterna har kan ha påverkat 

författarens förmåga att lyssna på sådant som inte stödjer författarens uppfattningar och 

förförståelse. Författarens ambition har dock varit att lyssna och ställa uppföljande sokratiska 

frågor för att verkligen få del av informanternas erfarenheter. 

Slutsatser/Rekommendationer 

Informanterna i studien har berättat om många färdigheter och olika verktyg för att hantera 

utmaningar. Att intervjua informanter om deras färdigheter är ett sätt att ta del av 

terapeuternas kompetens. Carlsson (2012) visar i sin studie på värdet av att studera 

psykoterapeuters professionella utveckling då det är ett eftersatt område. Uppsatsens 

förhoppning är att bidra med kunskap utifrån tre psykoterapeuters förhållningssätt till 

alliansen i KBT.  

Studiens slutsats är att terapeuter som vill förbättra klienters psykiska mående behöver vara 

välutvecklad i sin menatliseringsförmåga, uppdaterad på klienten samt pågående skeenden i 

sig själv och i samspelet dem emellan likväl som på aktuella metoder och forskning. För att 

lyckas behöver terapeuten vara öppen och nyfiken. Psykoterapeuten tycks i sin yrkesroll vara 

professionellt ansvariga i att ta hand om sig själva för att bli en hjälpsam och alliansskapande 

terapeut. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Bakgrund/inriktning? 

 Alliansdefintion? 

 Tankar om kbt och allians tillsammans? 

 Tillgångar och utmaningar med kbts förhållningssätt utifrån allians? 

 Hur skapar du goda alliansförutsättningar? 

 Alliansdilemman som du hanterat väl? 

 Alliansen och olika sorts/typer av klienter? 

 Kommunicerar du allians med klienten? 

 Synen på allians i olika faser? 

 Alliansskapande förhållningssätt innan under och efter terapin? 

 Allians och rupturer under pågående terapi? 

 Egna alliansstörande/alliansutmanande beteenden? 

 Dina allianstillgångar som terapeut? 

 Dina tankar om allians och andra kbtterapeuter? 

 Andra alliansdileman?  

 Utvärderar du alliansen på något sätt? 

 Hur utvecklar/övar du på din egen alliansskapande förmåga? 

 Tips till dig själv på hur du skullle kunna bli mer alliansskapande?  

 (Vad gör som handledare för att hjälpa terapeuter med att utvekla sin alliansskapande 

förmåga?) 

 KBTs metoder på sig själv för att utvecklas allians? 

 Vill du tillägga något? 

 

 

 


