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Abstrakt 

 

Konsten att identifiera och reparera alliansbrott i kognitiv beteendeterapi  

– Om modet att ta ansvar som psykoterapeut 

 

Studiens syfte var att undersöka leg. psykoterapeuters uppfattningar om och erfarenheter av att 

identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen) i kognitiv 

beteendeterapi (KBT). Datainsamling bestod av narrativa intervjuer. Den kvalitativa metoden 

fenomenologisk hermeneutik (Lindseth & Norberg, 2004), där intresset riktas mot den levda 

erfarenheten, användes vid analys och tolkning av texten. Resultatet visade att de terapeutiska 

färdigheterna medveten närvaro och metakommunikation används för att identifiera, förebygga 

och reparera rupturer i alliansen. Slutsatsen är att psykoterapeuternas berättelser bär på den 

dolda innebörden att alla slags terapeutiska interventioner i KBT samtidigt utgör relationella 

handlingar, och att ett språk för detsamma är önskvärt. Meningsfullhet och yrkesstolthet kan 

dessutom tillägnas, om uppmärksamheten vänds från misslyckanden till mod att ta ansvar för 

det terapeutiska förloppet och relationen. 

 

Nyckelord:   Therapeutic alliance, alliance ruptures, rupture resolution, CBT.  

  

The art of identifying and resolving alliance ruptures in cognitive behavioral therapy 

– The courage to take responsibility as a psychotherapist 

 

The aim of the study was to investigate psychotherapists perceptions about and experiences of 

identifying ruptures in the therapeutic alliance in cognitive behavioral therapy (CBT). The data 

collection consisted of narrative interviews. The qualitative method, a phenomenological 

hermeneutical method for researching lived experience (Lindseth & Norberg, 2004), was used 

in the analysis and interpretation of the texts. The result showed that the therapeutic skills 

awareness and metacommunication was used to identify, prevent and resolve ruptures in the 

alliance. The conclusion is that psychotherapists stories carries a hidden meaning of any 

therapeutic interventions in CBT at the same time constitutes relational actions, and a language 

for the same is desirable. Meaningfulness and professional pride can also be adopted, by 

shifting attention from failures, to courage to take responsibility for the therapeutic process and 

the relationship.
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Psykoterapi är… ett interpersonellt samspel 

där en persons sinne försöker göra avtryck 

i den andres i en interaktiv dans. 

Gilbert och Leahy (2007) 
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Inledning 

Ämnesområdet terapeutisk allians, ruptur och reparation 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har kritiserats för att ett allt för stort fokus ligger vid tekniker 

och protokoll, och att säkerställa evidensbaserade behandlingsmetoder, medan betydelsen av 

den terapeutiska relationen hamnat i skymundan. Under de senaste decennierna har intresset 

för forskning kring den terapeutiska relationen i KBT ökat (Leahy, 2008). Vid en översikt av 

forskningen kring vilka terapeutiska tekniker och färdigheter som bidrar till att förbättra 

alliansen framkommer att det är samma skills som används för att identifiera och reparera 

rupturer (avbrott) som för att stärka alliansen. Forskningen kring rupturer stödjer synsättet att 

avbrott i alliansen tillhör förändringsprocessen, där svårigheterna ses som ett tillfälle att 

fördjupa alliansen (Ackerman & Hilsenroth, 2003). Uppfattningen att framgångsrika 

psykoterapier kännetecknas av att rupturer i alliansen upptäcks i ett tidigt skede, och att det 

finns ett samband mellan reparation av desamma och positiva resultat, växer sig allt starkare 

(Safran & Kraus, 2014; Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011; Baillargeon, Cote´ & 

Douville, 2012). Mot denna bakgrund är det angeläget att synliggöra hur erfarna leg. 

psykoterapeuter identifierar och reparerar rupturer i den terapeutiska alliansen.          

Tidigare forskning om ämnesområdet  

För att ta del av kunskapsläget inom valt forskningsområde har systematiska 

litteratursökningar gjorts via PsycINFO (EBSCO) över publikationer under åren 2000-2016, 

utifrån kombinationer av sökorden therapeutic alliance, alliance ruptures, rupture resolution 

och CBT. När de tre första sökorden kombineras fick sökningen 64 träffar, gällande ämnet 

psykoterapi överlag. Träffarna bestod till övervägande delen av vetenskapliga artiklar, men 

även böcker, och kapitel i böcker, återfanns. Sökningen specificerades därefter genom att 

sökorden CBT och therapeutic alliance kombinerades med sökordet alliance ruptures, vilket 

minskade källorna till 21 träffar. Fler artiklar än böcker återfanns i denna skara, varav någon 

artikel utöver de tidigare framkomna var av intresse. När sökordet rupture resolution 

kombinerades med CBT och therapeutic alliance framkom 5 träffar, varav alla källor visat sig 

tidigare. Därutöver har vi hittat vissa vetenskapliga artiklar genom att läsa referenslistor i för 
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studien relevanta artiklar. Separat sökning efter översiktsartiklar gjordes även, där 

kombinationen av sökorden therapeutic alliance och rupture resolution gav 3 träffar, varav 

två av dessa forskningsöversikter används i studien. Kombinationen av sökorden therapeutic 

alliance och alliance ruptures gav 8 träffar, där ytterligare en artikel av intresse påträffades. 

Medan kombinationen av sökorden CBT och alliance ruptures gav 1 träff, som inte passade 

studien, och sökorden CBT och rupture resolution ihop gav 0 träffar. Böcker kring KBT och 

allians plockades ur de egna bokhyllorna.  

Utveckling och definition av begreppet allians  

Den relation som uppstår mellan patient och psykoterapeut i psykoterapi har diskuterats 

sedan första delen av 1900-talet. Ursprunget till begreppet psykoterapeutisk allians återfinns 

för första gången i den psykoanalytiska litteraturen (Katzow & Safran, i Gilbert & Leahy, 

2007). Freud argumenterade för att patienten och analytikern behövde ett band emellan sig 

för att hantera patientens symptom - en analytisk pakt. En pakt som grundar sig på patientens 

utforskande och analytikerns förståelse (Freud, 1937; Baillargeon, Cote´ & Douville, 2012). 

Trots att begreppet terapeutisk allians har funnits länge så fick inte begreppet något större 

genomslag hos psykoterapiforskare förrän i slutet av 1970-talet (Katzom & Safran, i Gilbert 

& Leahy, 2007). Över tid har uppfattningen att den terapeutiska alliansen handlar om ett 

aktivt samarbete mellan patient och psykoterapeut utvecklats (Ackerman & Hilsenroth, 

2003). Det är viktigt att betrakta den terapeutiska alliansen som en pågående process, och inte 

ett tillstånd som är fixt och färdigt och bestående över tid, eftersom det handlar om en 

mänsklig relation (Leahy, 2008). 

Vid genomgång av litteraturen kring den terapeutiska alliansen framkommer att många 

forskare och kliniker har intresserat sig för ämnesområdet, och att en samstämmig definition 

av begreppet allians saknas i forskningen. Kåver (2011) försöker bringa ordning i skaran av 

alliansforskare, och nämner att följande namn i dagsläget är tongivande: Edward Bordin, Paul 

Gilbert, Robert Leahy, Adrienne Katzow, Jeremy Safran, Christopher Germer, James 

Bennett-Levy, Michael Lambert och Benjamin Ogles. Olika inriktningar i forskningen kring 

allians förekommer, där den ursprungliga alliansforskningen huvudsakligen ägnade sig åt att 

tillhandahålla empiriska bevis till den sedan länge kända kliniska erfarenheten att en stark 

allians är en förutsättning för förändringar i psykoterapi (Safran, Muran, Wallner Samstag & 

Stevens, 2001). Den nyare alliansforskningen har sin teoretiska grund i kognitiva och 
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systemiska inriktningar (Baillargeon, Cote´ & Douville, 2012). Forskning kring rupturer i den 

terapeutiska relationen är under utveckling (Muran, Safran, Gorman, Wallner Samstag, 

Eubanks-Carter & Winston, 2009). Denna studie har begränsat sig till att i huvudsak utgå från 

forskning publicerad i vetenskapliga artiklar där Safran (t ex Safran, Muran & Eubanks-

Carter, 2011) är medverkande. 

Bordins teori om allians 

Ackerman och Hilsenroth (2003) framhåller att den definition av begreppet allians som 

används mest frekvent utgår från arbeten av Bordin (1979). Bordins teori om allians består av 

“three features: an agreement on goals, an assignment of task or a series of tasks, and the 

development of bonds” (Bordin, 1979, sid 253). Katzow och Safran (i Gilbert & Leahy, 2007) 

förklarar att goal åsyftar de mål som klient och psykoterapeut tillsammans bestämmer för 

psykoterapin. Task innehåller det av klient och psykoterapeut gemensamt utformade 

innehållet i psykoterapin, ett innehåll som ska hjälpa klienten. Bond beskriver det 

känslomässiga bandet mellan klient och psykoterapeut. Ett band bestående av acceptans, 

ömsesidighet, tillit och tilltro. Bordin (1979) menar att alliansbegreppet är transdiagnostiskt 

och generaliserbart på olika slag av psykoterapi oavsett skolbildning. De olika delarna får 

dock olika betydelse beroende på psykoterapeutens teoretiska utgångspunkt samt beroende på 

vilken behandlingsfas man befinner sig i. I denna studie används Bordins definition av allians 

för att beskriva relationen mellan patient och psykoterapeut som finns i ett psykoterapi arbete 

(KBT), och begreppen relation och allians används synonymt i texten. 

Forskning om rupturer och reparation av alliansen 

Under de senaste två decennierna har andra generationens alliansforskning, där bl.a. Safran är 

verksam, genomfört empiriska studier för att undersöka vad som stärker alliansen, förutom att 

rupturer och reparation av desamma är av intresse. Rupturer i alliansen och reparation av 

desamma kan studeras ur ett patient-, terapeut- eller ett observatörs perspektiv. 

Forskargruppen där Safran ingår har utgått från Bordins (1979) definition av begreppet 

allians vid konceptualisering av rupturer i den terapeutiska relationen, som förklaras uppstå 

vid: (1) oenighet kring metoder/tekniker i terapin, (2) oenighet kring målen med terapin, eller 

(3) anspänning i det känslomässiga bandet mellan patient och psykoterapeut (Safran, Muran 

& Eubanks-Carter, 2011).  
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Definition och förklaring av begreppet ruptur   

Inom psykoterapiforskning används oftast begreppet ruptur (Safran & Kraus, 2014). 

Samtidigt som termerna motstånd, empatiskt misslyckande, terapeutiska dödlägen, överföring 

och motöverföring är liknande, eller överlappande begrepp (Safran, Muran & Shaker, 2014). 

Forskargruppen uppger att en ruptur i den terapeutiska relationen (alliansen) definieras som 

episoder, med olika grad, av anspänning eller avbrott i det kollaborativa samarbetet mellan 

klient och psykoterapeut (Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). Även i terapier som är 

framgångsrika är rupturer vanligt förekommande. Rupturer i alliansen kan variera i intensitet 

och duration, från mindre anspänningar som varar under kort tid, som bara den ena eller båda 

är svagt medvetna om, till större avbrott i samarbetet, förståelsen och kommunikationen 

(Safran, Muran & Shaker, 2014). Både patient och psykoterapeut kan, i olika grad, och från 

fall till fall, bidra till att en ruptur uppstår. Ofta misslyckas psykoterapeuter att upptäcka att 

patienter upplever en ruptur, som innebär att dysfunktionella mönster aktiverats (Safran & 

Kraus, 2014).  

Forskargruppen har uppmärksammat två olika typer av rupturer: antingen den där patienten 

drar sig tillbaka och sluter sig eller den där konfrontation och utagerande är förekommande 

(Coutinho, Riberio, Sousa & Safran, 2014; Safran, Muran & Shaker, 2014). Vid den första 

typen av rupturer är patienten ovanligt tyst, ger minimal respons på frågor, byter plötsligt 

ämne eller är påtagligt medgörlig. Vid den andra typen uttrycker patienten sin ilska, irritation 

och allmänna missnöje mot terapeuten eller terapin (Safran & Kraus, 2014). Rupturer i den 

terapeutiska relationen kan vara smärtsamma erfarenheter i ögonblicket. Psykoterapeuter har 

rapporterat att de upplevt negativa känslor, såsom förvirring, skuld och ilska, medan patienter 

har berättat om känslor av hjälplöshet och ledsenhet (Coutinho, Riberio, Hill & Safran, 

2011). Det är angeläget att psykoterapeuter är uppmärksamma på subtila signaler att en ruptur 

föreligger, då patienter ofta har negativa känslor kring terapin och den terapeutiska 

relationen, som de överlag inte tar upp på grund av rädsla för psykoterapeutens reaktioner. 

Om negativa känslor, mot förmodan uttrycks, så är det viktigt att psykoterapeutens 

förhållningssätt är icke-konfrontativt (Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). Förblir 

rupturen olöst så kan detta leda till sämre behandlingsresultat, eller drop-outs. Medan en 

framgångsrik reparation kan ge ökad insikt hos både patient och psykoterapeut (Safran & 

Muran, 2000; Safran & Kraus, 2014).  
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Interventioner för reparation av rupturer 

Förståelse för vilken typ av ruptur det handlar om ligger till grund för interventioner som 

reparerar desamma. Vanliga interventioner för att reparera rupturer är: (1) repetera rationalen 

för terapin, (2) söka samsyn kring metoder/tekniker eller målen i terapin, (3) klargöra 

missförstånd, (4) utforska relationella teman som hänger ihop med rupturen, (5) utforska 

kopplingar mellan rupturen och mönster i klientens liv, och (6) erfara nya relationella 

erfarenheter (Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). En modell för identifiering och 

reparation av rupturer på en mer detaljerad nivå, har också utvecklats av forskargruppen, som 

består av fyra steg: (a) terapeuten uppmärksammar beteenden som associeras med en ruptur, 

(b) terapeuten tar initiativ till ett kollaborativt utforskande av rupturen, (c) terapeuten hjälper 

patienten att uttrycka känslor och responser som hänger ihop med rupturen, och (d) patientens 

underliggande önskan eller behov som framträder med hjälp av att rupturen utforskas (Safran 

& Kraus, 2014; Baillargeon, Cote´ & Douville, 2012). Safran och Kraus (2014) påtalar att 

terapeuter behöver utveckla förmågan till awareness, för att dels uppmärksamma reaktioner 

hos sig själva, dels hos patienten och samtidigt vara känslomässigt lyhörd för relationens 

skiftningar under behandlingsförloppet. Det är också viktigt att kommunicera kring vad som 

uppmärksammas i den terapeutiska relationen, vilket kallas metakommunication, eller 

mindfulness in action. 

Om avbrott i alliansen och erfarenhetsbaserad kunskap  

Trots att det tillhör den psykoterapeutiska vardagen att stöta på svåra situationer i den 

terapeutiska relationen (alliansen) verkar psykoterapeuter överlag inte dela sina erfarenheter 

av att identifiera och reparera rupturer med varandra i den grad som vore önskvärt. Möjligen 

beror detta på att det är ett känsligt ämne, då det många gånger är svårt att särskilja 

personegenskaper från terapeutiska färdigheter, och att det finns en generell ovilja att visa 

våra personliga och professionella sårbarheter och tillkortakommanden för varandra. 

Samtidigt är det angeläget för psykoterapeuter att utbyta erfarenheter, och lära oss 

uppmärksamma och reparera rupturer samt förbättra färdigheter att stärka den terapeutiska 

relationen, för att öka terapins effektivitet. Det är mot denna bakgrund väsentligt att 

undersöka de uppfattningar och erfarenheter som erfarna leg. psykoterapeuter torde bära på 

gällande fenomenet att identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska relationen 

(alliansen). 
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka leg. psykoterapeuters uppfattningar om och erfarenheter av att 

identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen) i kognitiv 

beteendeterapi (KBT). 

Frågeställningar 

1)   Hur identifierar leg. psykoterapeuter rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen)? 

2)   Hur reparerar leg. psykoterapeuter rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen)? 

Metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes en kvalitativ intervjustudie, med 

utgångspunkt i en forskningsansats som benämns fenomenologisk hermeneutik. Metoden 

passade vår studie mot bakgrund att den är utformad för forskning inom vårdvetenskapen, där 

intresset riktas mot den levda erfarenheten, men med det undersökta fenomenet i fokus. 

Metoden är inspirerad av filosofen Paul Ricoeur (1976) och utvecklad av Lindseth och 

Norberg (2004), vilka är professorer vid Tromsö respektive Umeå universitet. Den har 

metodstegen: narrativa intervjuer, naiv läsning, strukturanalys, jämförelser och 

helhetstolkning (Olsson & Sörensen, 2011).  

Lindseth och Norberg (2004) uppger att metoden kallas fenomenologisk hermeneutik för att 

den är hermeneutisk, vilket är en modell särskilt skapad för att tolka innebörder i texter. Ordet 

fenomenologisk har valts för att poängtera att det är människors levda erfarenhet och 

meningsskapande kring ett fenomen som är av intresse vid texttolkningen. Detta förklaras i 

följande citat: “To understand a text is to follow its movement from sense to reference: from 

what it says, to what it talks about” (sid 146). De anser att modellen är speciellt lämplig vid 

tolkning av etiskt svåra situationer som innehåller “den levda etiken”, dvs. moral och det 

etiska tänkandet som inte alltid låter sig enkelt beskrivas utan uttrycks genom mänskligt 

agerande.    

Jonsson, Heuchemer och Josephsson (i Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) menar att 

berättelseformen är en vanlig form av datainsamling inom framförallt kvalitativ forskning. 

Inom narrativ forskning är människors erfarenheter, berättelser och meningsskapande 
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processer av intresse, och analyseras utifrån element (teman) i narrativ teori, där forskaren 

strävar efter att upptäcka vad som karaktäriserar berättelsen som helhet. Ordet berättelse 

definieras traditionellt som att sätta samman ord så att de formar en meningsbärande enhet 

med en början, en mitt och ett slut. För att skapa helhetsförståelse för en berättelse undersöks 

generella teman, till exempel dess övergripande sammanhang/handling/intrig (plot och 

emplotment) och riktning/ar, där såväl hinder/spänning (suspense), vändpunkter som 

lösningar (turning points) och dess interaktion med omständigheter som påverkar och 

förändrar historien uppmärksammas.  

Datainsamling  

Urval av respondenter 

Undersökningsgruppen utgjordes av fyra leg. psykoterapeuter inom KBT-traditionen, som 

efter förfrågan via personlig kontakt och ett informationsbrev (se bilaga 1) tackade ja till 

deltagande i studien. Två kvinnor och två män var respondenter, vilka befann sig i 

åldersspannet 47 till 59 år, och de hade arbetat som leg. psykoterapeut under 3, 3, 10 

respektive 15 års tid. Urvalsförfarandet var tänkt att ske genom s.k. snöbolls-sampling, vilket 

innebär att den senast intervjuade personen rekommenderar den nästkommande 

respondenten, tills tillräcklig mängd av datamaterial inhämtats. Den första intervjupersonen 

skulle väljas genom ett s.k. strategiskt urval, då en erfaren leg. psykoterapeut (KBT) i 

närheten kontaktades via mejl. I brevet, som e-postades eller skickades per post, gavs 

respondenterna information om syftet med studien och dess genomförande, förutom att de 

uppmuntrades ta kontakt med oss. De förbereddes också på att intervjuns utgångspunkt är att 

vi ber dem berätta om något/några avidentifierade fall där de har erfarenhet av att identifiera 

och reparera en ruptur i den terapeutiska relationen (alliansen) i KBT. De första sju 

tillfrågade respondenterna tackade nej till medverkan, antingen med hänvisning till tidspress, 

bristfällig erfarenhet av psykoterapier eller genom utebliven återkoppling. Av de fyra 

intervjupersonerna som slutligen rekryterades tackade tre ja efter personlig kontakt, dvs. ett 

strategiskt urval, och den fjärde tackade ja till medverkan efter förfrågan av en kurskamrat, 

som förmedlade kontakten. 
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Genomförande: narrativa intervjuer 

En narrativ intervju är ett samtal som syftar till att fånga intervjupersonens berättelse om sina 

upplevelser och reflektioner kring sin levda erfarenhet, utifrån det fenomen som studeras 

(Lindseth & Norberg, 2004). Kvale (2014) förklarar att i en narrativ intervju kan intervjuaren 

direkt fråga efter berättelser, och till exempel säga: ”Kan du berätta…//….”. Därefter blir 

rollen för intervjuaren att hålla sig tyst, och lyssna utan att avbryta, för att då och då ställa 

frågor och hjälpa intervjupersonen att fortsätta berätta sin historia. Lindseth och Norberg 

(2004) uppger att intervjuaren även kan uppmuntra till reflektioner kring berättelsen. En 

intervjuare som känner till berättarstrukturer kan tillsammans med intervjupersonen försöka 

strukturera de olika händelserna i en sammanhängande historia (Kvale, 2014).  

För att undersöka leg. psykoterapeuters uppfattningar om och erfarenheter av identifiering 

och reparation av rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen) i KBT genomfördes fyra 

narrativa intervjuer, som beräknades pågå ungefär en timme (60 minuter). De genomfördes 

gemensamt av författarna i ett rum särskilt anpassat för samtal, eller på den plats som 

respondenterna föreslog. Intervjuerna skedde i form av en dialog, och på så sätt blev vi som 

intervjuare medskapare till berättelserna. Respondenten som intervjuades uppmuntrades att 

fritt berätta om sina uppfattningar om och erfarenheter av att identifiera och reparera en 

ruptur utifrån något/några avidentifierade “fall” (KBT-terapi/-er). Vid behov ställde någon av 

oss frågor med stöd av intervjuguiden, eller spontana frågor, för att stimulera det fortsatta 

berättandet, till exempel: “Vad hände sedan? “Vad tänkte du då?”. Intervjuerna skedde på det 

klockslag som passade respondenterna och tiden för samtal kom att variera mellan 45 och 

118 minuter, och spelades in med hjälp av mobiltelefon/Ipad (ljudupptagning). Under 

intervjuerna noterades även icke-verbal kommunikation. De bandade intervjuerna skrevs 

ordagrant ut till text, inklusive pauser, suckar, skratt, etc. (jmf Lindseth & Norberg, 2004). 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) är fritt skapad och utgår från strukturen i en traditionell 

berättelse. Frågorna är strukturerade utifrån fyra områden, vilka är inspirerade av de generella 

element (teman) som återfinns i den narrativa teorin och svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna, som ställdes om respondenterna behövde hjälp att fortsätta berätta 

sin historia, har dels hämtat sin inspiration från tidigare nämnda källor, dels från en artikel 

(Coutinho, Ribeiro, Hill & Safran, 2011). 
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Tolkningsprocess   

Textmaterialet analyserades med hjälp av den tidigare nämnda metoden fenomenologisk 

hermeneutik, som utformats av Lindseth och Norberg (2004). Vi ansvarade vardera för två 

intervjuer. Analyserna genomfördes både enskilt och i samarbete, via dataprogrammet adobe-

connect, med diskussion vid oklarheter i tolkningsprocessen. Metodens tolkningsprocess 

skedde i filosofen Ricoers anda, utifrån den s.k. hermeneutiska cirkeln, där berättelsens olika 

delar och helhet omväxlande undersöktes, i ett cirkulärt förlopp. Den hermeneutiska 

traditionen betraktar detta cirkulerande som en spiral, där rörelsen fram och tillbaka ger större 

och större förståelse för innehållet i texten eller berättelsen. Det handlar om att försöka få 

igång ett “samtal” med textmaterialet, så att en dialektisk process skapas med hjälp av 

metodens tre steg för tolkning (Lindseth & Norberg, 2004; Olsson & Sörensen, 2011).  

Metodstegen vi använde oss av var (1) naiv läsning, som leder till naiv förståelse, (2) 

tematisk strukturanalys som leder till subteman och teman och en kritisk läsning 

(jämförelser) som leder till en (3) tolkad helhet. Första steget i analysen, naiv läsning, innebar 

att vi läste texten i sin helhet ett flertal gånger, med ambitionen att ”lyssna till vad texten 

säger”. Vi formulerade därefter den naiva förståelsen av textens innebörder skriftligt. Vid 

andra steget i tolkningsprocessen, strukturell analys, använde vi oss av en strukturell tematisk 

analys, som innebar att hela texten lästes och delades in i meningsenheter som speglade 

innebörderna i intervjupersonens berättelse, där fokus var att fånga uppfattningar om och 

erfarenheter av det fenomen som studerades. En meningsenhet kunde bestå av några enstaka 

ord till flera meningar eller längre stycken. Meningsenheterna jämfördes med den naiva 

förståelsen, och kondenserades så att innebörden i varje meningsenhet formulerades i 

vardagliga ord. Samtliga kondenserade meningsenheter lästes igen, och vi reflekterade kring 

dess skillnader och likheter avseende innehåll. De meningsenheter som liknade varandra 

abstraherades, dvs. länkades ihop i omgångar, tills möjliga subteman och teman som 

uttryckte innebörder av fenomenet utformades (se tabell 1). Strukturanalysens kritiska 

läsning innebar att vi kontrollerade tolkningens olika delar, för att se om stöd för den naiva 

tolkningen fanns eller inte. Om strukturanalysen inte stämde överens med den naiva 

förståelsen så läste vi hela texten igen, och formulerade en ny naiv förståelse, tills 

överensstämmelse uppstod. Den kritiska läsningen övergick i det tredje metodsteget, 

helhetstolkning. Textens sammanvägda helhetstolkning framträdde mot bakgrund av 

författarnas förförståelse, där reflektion kring framkomna teman slutligen skedde i relation till 
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forskningsfrågan, studiens kontext och relevant litteratur, vilket möjliggjorde en djupare 

förståelse av hela texten i sitt sammanhang (jmf Lindseth & Norberg, 2004).  

Tabell 1. Exempel på strukturell tematisk analys 

Meningsenhet Kondensering Subtema Tema 

Ja. Jo det hjälper inte 

honom att fortsätta älta i 

det här… 

Att uppmärksamma ett 

vidmakthållande av 

problem. 

Att identifiera tecken på 

rupturer, och vändpunk-

ter. 

Att vara medvetet närva-

rande (identifiera ruptur). 

… ja... ja mer hjälpsamt 

att stoppa.  

Att ta ansvar att stoppa, 

söka lösningar. 

Att söka samsyn kring 

metod/tekniker och mål 

med terapin. 

Att metakommunicera 

(förebygga/reparera rup-

turer). 

Viktigt att stanna upp och 

våga ställa frågor… närma 

sig känslor som man haft 

ett undvikandebeteende 

emot… 

Att ha modet att ställa 

personliga och känsliga 

frågor. 

Att stärka patientens 

identitet (genom kolla-

borativt utforskande). 

  

Att stärka relationen 

(förebygga rupturer). 

  

  

Etiska reflektioner 

Mot bakgrund av att rupturer i den terapeutiska relationen kan vara ett känsligt ämne, då det t 

ex många gånger är svårt att särskilja personegenskaper från terapeutiska färdigheter, var vi 

måna om att skapa en så trygg situation som möjligt för de leg. psykoterapeuter som valde att 

delta i studien. Studien utgick från vetenskapsrådets forskningsetiska principer, med fyra 

grundläggande huvudkrav som beaktas: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebar att 

respondenterna fick information om studiens syfte, deras deltagande var frivilligt och de 

kunde när som helst avbryta sin medverkan. Deras integritet skyddades, då de var anonyma 

och datamaterialet avidentifierades och behandlades konfidentiellt. Materialet har endast 

delgivits vår externa handledare Mehdi Ghazinour, professor, leg psykoterapeut (KBT), 

lärare och handledare i psykoterapi samt socionom, och vår interna handledare Per Fransson, 

vid Enheten för psykoterapi, Umeå universitet, under undersökningsperioden. Såväl analogt 

som digitalt material förvarades så att det bara var åtkomligt för författarna, och raderas efter 

godkänd examination. Respondenterna erbjöds inte arvode för sin medverkan, utifrån 

antagandet att deltagande i studien utgår från eget intresse. De överraskades med en trisslott, 

som tack för medverkan. Nyttan med studien vägdes mot ev. risker för respondenterna, och 

information gavs att den färdiga uppsatsen publiceras för allmänheten på en digital 

uppsatsdatabas DiVA. 
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Resultat 

Tolkningsprocessen av intervjumaterialet resulterade i tre teman och ett antal subteman (se 

tabell 2).  

Tabell 2. Teman och subteman 

Teman  Subteman 

Att vara medvetet närvarande (identifiera rupturer).     

        

Att identifiera tecken på rupturer, och vändpunkter. 

Att acceptera misslyckande att uppmärksamma rup-

turer. 

Att metakommunicera (förebygga/reparera rupturer).     

        

Att kollaborativt utforska (hinder och lösningar). 

Att ta olika perspektiv på rupturer (teori och empati).  

Att söka samsyn kring metoder/tekniker och mål. 

Att stärka det känslomässiga bandet.   

Att stärka alliansen (förebygga rupturer).      

            

Att stärka patientens identitet. 

Att göra nya relationella erfarenheter. 

Att stärka sin terapeutiska identitet. 

Att vara medveten om kontextens betydelse.     

Att vara medvetet närvarande 

Det första temat att vara medvetet närvarande visar på betydelsen att som psykoterapeut 

”lyssna” med alla sinnen i mötet med patienten, för att tidigt identifiera tecken på rupturer 

och vändpunkter i den terapeutiska relationen (alliansen). Samtidigt synliggör temat vikten av 

att acceptera egna misslyckanden att uppmärksamma rupturer, och vara medveten om att 

avbrott i alliansen tillhör förändringsprocessen.  

Att identifiera tecken på rupturer, och vändpunkter 

Vid intervjuernas början berättade två respondenter om konfrontativa och utagerande 

rupturer vid frågor kring erfarenheter av att identifiera rupturer. Medan de andra påtalade 

svårigheter att komma på något “fall” där ett avbrott i alliansen påträffats.  

“Ja, patienten skällde som en bandhund... högröd i ansiktet... for ut fradga ur munnen, 

skällde ut mig och... vården.”  
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“Faktiskt suttit lite och funderat då jag visste vi skulle… ja... träffas... har (skratt) väldigt lite 

rupturer. Kanske låter lite konstigt… men ja… stöter inte på det så ofta.”  

En respondent menade att tecken på en ruptur föreligger är om den terapeutiska processen 

inte kommer vidare, och samtalen bidrar till att vidmakthålla problem istället för att 

möjliggöra förändringar. Uppfattningen delades av ytterligare en respondent i ett senare 

skede av intervjun. 

“... man kan klösa sig blodig, men det händer ingenting… Jag tänker att motstånd… vad är 

det som händer då? Vad är det som gör att jag inte får komma bakom, eller vad är det som 

gör att du inte vill komma förbi?”.  

Under intervjuernas gång delade samtliga respondenter med sig av erfarenheter där de 

uppmärksammat att patienter drar sig tillbaka och sluter sig. Genom exempel synliggjordes 

den terapeutiska färdigheten medveten närvaro, då respondenterna berättade om när de 

uppmärksammat subtila tecken hos sig själva och patienter som associeras med rupturer. 

“... det blir någon, någon... känsla av att det inte känns bra… både ett eget obehag, och att … 

ja… stämningen i det, i det så kallade terapeutiska rummet blir… mer ansträngd”. Och: 

“Man kan uppleva… någon mer passiv, passiv aggressiv hållning... Det är mycket kropps… 

språk”. Och: “... disharmoni i kemin så att det faktiskt blir en ruptur i det… Det är ju ingens 

fel egentligen. Bäst är väl att byta terapeut.”  

 

“Ja, det är väl utifrån vad som sägs. Eller kanske inte så mycket vad som sägs, utan hur sägs 

det… att det finns ett … undvikande…” Och: “Och det är det här att komma förbi det här är 

belysningen rätt, finns det vatten, är det för varmt i rummet och eheh… massor med olika sätt 

att försöka att slippa undan då.” 

Respondenterna beskrev också tecken på vändpunkter, då de uppmärksammat beteenden hos 

sig själva och patienter som ses som tecken att lösningar av rupturer är på gång.  

“Ja, ja det blev en vändpunkt… tonläget ändrades, andning både in och utandning… ögon-

kontakt, kunde titta, rösten blev lugnare kunde börja berätta… Ja verkligen… blick, röst, 

kroppsspråk. Var mer i relation… relationssökande.”  
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Att acceptera misslyckande att uppmärksamma rupturer 

Vissa av respondenterna berättade om erfarenheter av olösta rupturer, då de möjligen 

misslyckats att uppmärksamma rupturer i ett tidigt skede, och överraskats av drop-outs. 

“Får du ett avbrott eller en ruptur så kan det tyvärr vara kört ...//... Dom ringer sen till  

receptionen och vill träffa någon annan”.  

 

“Ja ibland avviker de utan… att man får liksom inte reda på orsaken… varför slutade hon 

eller han?! Ja! Jag är mer observant nu än då… Tycker både utbildning och erfarenhet ger… 

en trygg bas och trygghet i alliansen.”  

Från fall till fall, och i olika grad, lades orsaken till rupturen på sig själv som psykoterapeut 

eller kopplades ihop med patienternas problem.  

“Ja, det blir någon form av misslyckande, som man då lever med själv… gömmer undan 

…//... sättet jag sa… någonting kanske var… det var dumt, klumpigt, klantigt…”  

 

“Först rannsakade jag mig. Men kunde inte finna att jag varit otrevlig eller forcerad…  

hennes reaktioner stod liksom… inte i proportion till hennes agerande… //… Nej, det blev 

ingen terapi. Kom inte tillbaka.”  

Under intervjuernas gång kom samtliga respondenter fram till uppfattningen att rupturer är 

vanligt förekommande, och att de kontinuerligt arbetar med att uppmärksamma, förebygga 

och reparera rupturer.  

“Frågan är ganska svår egentligen, när jag läste ert brev om alliansen… men när jag sitter 

nu här med er och berättar så kommer jag ju på… ja just det, han eller hon… och det är ju 

ganska vanligt att det kommer något slags ruptur eller allianssvikt”.  

I slutet av intervjuerna landade respondenterna också i uppfattningen att avbrott i alliansen 

tillhör förändringsprocessen. 

“Ja, ja, ja. Det måste ju tillhöra en förändringsprocess att… det går lite upp och ner… Men 

man lägger det på sig själv, eller på klienten, oavsett blir det fel, vilket som… Mm… man 

pratar ju sällan om sånt här… när det går snett… och det är ju sällan vi, konstigt nog pratar 

om svårigheter…”  
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Att metakommunicera 

Det andra temat att metakommunicera visade på betydelsen av att som psykoterapeut våga 

utforska svårigheter i den terapeutiska alliansen, så att såväl rupturer som lösningar blir 

“pratbara”. Det handlar om att som psykoterapeut ta ansvar för den terapeutiska processen, 

genom att förebygga och reparera oenighet kring metoder/tekniker och mål med terapin och 

störningar i det känslomässiga bandet, och styra det terapeutiska förloppet i överenskommen 

riktning.  

Att kollaborativt utforska (hinder och lösningar) 

Samtliga respondenter påtalade vikten att kollaborativt utforska patientens syn på 

identifierade rupturer, för att synliggöra hinder och lösningar vid störningar i det terapeutiska 

förloppet och relationen. 

“Vem är jag att döma och fördöma det du säger. Jag är jätteintresserad av det du säger. Vad 

har du för stöd, fakta, bevis för det?” Och: “… att nämna det vid namn, det är först då man 

kan prata om det. Det är inte farligt att prata, det är mycket farligare att hålla käften om 

det.”  

Samtidigt innehöll berättelserna hur de identifierar och reparerar rupturer i alliansen olika 

känslomässiga nyanser.  

“(Suckar djupt). Ja, det är väl att göra det pratbart, och att klienten då, då får beskriva… 

vad var det som hände? Vad hände i dig? Beskriv. Vad tänkte du, kände du, blev det något 

fysiskt… påslag? Hur blev det? Vad är din upplevelse? Man kan kanske också sätta ord på 

det själv… att jag märkte på dig här att det blev jobbigt…”  

 

“Ja så tänker jag nog… klassiskt motstånd… jag ser det inte som motstånd. Patient berättar 

ju något för mig… nå´ viktigt…“ Och: ”Tydlighet är nyckelordet. Inte gömma saker under 

bordet... ställ upp det på bordet så kan vi förhålla oss till det… titta på det… jobba med 

det…”  

Att ta olika perspektiv (teori och empati)  

Respondenterna beskrev att ansvaret att ta initiativ till ett kollaborativt utforskande av 

rupturer ligger hos dem. Genom beskrivningarna framkom att de skapade förståelse och 
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empati för patienternas svårigheter genom inlevelse och att sätta problemen i en teoretisk 

ram. 

“... eh... åh… hennes resistance... eh... brist på tillit, eller ligger nog mer hos henne själv, att 

hon tror sig inte om att vara… eh… värd att lyssna på… eller värd att få hjälp. Hon… det är 

lite hennes antagande om sig själv.”  

Om psykoterapeuten misslyckas med att ta olika perspektiv på möjliga orsaker till patientens 

svårigheter, finns risk att beteenden som försvårar det terapeutiska arbetet ses som 

omotivation, och kontakten avslutas istället för att utforska hinder och söka lösningar på 

rupturer. 

“Det väcker något hos en själv om de är omotiverade...//… man får nog verkligen försöka 

koppla in kunskapen. Vad finns baki´ fasaden och beteendet...//... Men kanske de är rädda, 

känner skam… Bekräfta det bättre, och mer tror jag…” Och: “Jag är mer observant nu än 

då…//… brukar se en metafor i det… Förr såg man… jag… i början av min yrkesbana…  

trädet, ovan jord… Nu har jag också en annan dimension, och ser rötterna. Ja, det blir en 

helhet… anknytningsmönster och inlärningshistorian… skam och rädsla… som kan spä på 

undvikandebeteenden, skapa osunda säkerhetsbeteenden.”  

Respondenterna beskrev en komplex balansgång mellan att antingen hålla kvar patienten i 

rummet och utforska, trots närvaro av egna impulser att vilja släppa kontakten, eller att 

medvetet besluta sig för att avsluta terapin om det bedömdes vara till nytta för patienten.  

“Vi människor har nog svårt att släppa kränkningar... tänk er själv ... när vi… haft kontakt... 

med en kränkning vad man ältar det… om man har svårt att ta det andra perspektivet…” 

Och: Viktigt att som terapeuter att titta på det vad håller vi på med. Det är väldigt lätt att gå 

med och vidmakthålla… patienten blir inte förbättrad av det…”  

Att söka samsyn kring metoder/tekniker och mål 

Flertalet av respondenterna uppgav att rupturer kan minimeras genom att metoder/tekniker 

och mål med terapin bestäms gemensamt med patienten, och att det åligger psykoterapeuten 

att ta ansvar för att skapa samsyn vid störningar, och styra det terapeutiska förloppet. 

“Patienten är ju ofta med på allt i början… konceptualisering, problemformulering och 

mål… och sen.. sen... märker man att det inte är så. Nej… man ha två olika agendor”.  
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Patientens svårigheter att göra hemuppgifter gavs som exempel på rupturer, som bör 

utforskas. Respondenterna påtalade även vikten att klargöra förväntningar på en kognitiv 

beteendeterapi, innan ett samarbetsprojekt inleds.  

“Man kan använda vår terminologi ganska slarvigt, men vad menar man med KBT? ...//… 

Men att höra, vad är din beställning, och sedan att väva in detta att… att det största ansvaret 

är ju ditt…eheh… och sedan om jag får privilegium att följa med så vill jag jättegärna göra 

det, och så kan vi se vad är det du vill ändra och förändra, eller upptäcka eller ifrågasätta? 

Korrigera, omformulera eller byta ut? Eller kanske rent av släppa?”   

Samtidigt lyfte en respondent dilemmat att rupturer kan uppstå när psykoterapeuten tar ansvar 

för att det terapeutiska förloppet ska komma vidare, och att terapier kan behöva avslutas om 

samsyn kring metod/tekniker och mål med terapin inte nås.   

“Det som var lite intressant… jag står för rupturen genom att ställa vissa krav… Ibland är 

det ju patienten som verkligen gör det... så att han skulle ju gärna fortsatt men på sina  

premisser. Jag skapade den… (skratt). Vad ska jag tänka hmm... det är mitt ansvar som  

terapeut att göra på det sättet... kan inte bidra med att se en patient fara illa av vårt  

arbete…”  

Att stärka det känslomässiga bandet  

Respondenterna beskrev genomgående att det som är hjälpsamt för att förebygga och reparera 

rupturer är en tidig upptäckt och att göra saker och ting “pratbara”. De framhöll att alliansen 

mellan psykoterapeut och patient ofta stärktes genom det kollaborativa utforskandet.  

“Ja, det hjälper jag dig gärna med, men kan vi prata lite om anledningen till att du vill träffa 

någon annan, för mig skulle det kännas viktigt att få veta det.”  

 

“Det kan ju leda till till… en starkare allians… På så sätt att man varit igenom det, och re-

parerat och det blir tryggare… starkare allians…”  

Vissa av respondenterna nämnde att patienter kan ha negativa känslor kring terapin och den 

terapeutiska relationen. De menade att det är viktigt att psykoterapeuten hjälper patienten att 

uttrycka känslor och responser som hänger ihop med rupturer. Metoden/tekniken att ge och ta 

feedback lyftes särskilt fram som hjälpsamt för att tidigt få fatt i störningar, arbeta 

förebyggande och hitta lösningar, samtidigt som detta stärker det känslomässiga bandet. 
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“Jo men för mig är det viktigt att skiljas åt som vänner…” Och: “Jag är tidigt ute. Och det är 

väl ett sätt att stärka den (alliansen) genom att avsluta med att höra, innan vi skiljs, vill jag 

höra om jag råkat säga något som gjort som gjort dig ledsen, upprörd eller kränkt? Eheh… 

det tycker jag… eheh… är jätteviktigt.”  

Ett annat sätt att förebygga och reparera rupturer, utan att väcka negativa känslor, är att 

använda sig av ett icke-konfrontativt förhållningssätt, vilket förespråkades av två 

respondenter.  

“Jag lägger nog väldigt mycket vikt vid att… helt enkelt försöka undvika, preventivt, undvika 

rupturer så mycket som möjligt, genom att bygga på allians tidigt och känna att man pratar 

om rätt saker och… det är väldigt sällan jag har fog för att jobba konfrontativt, det konfron-

tativa… sällan eller aldrig verksamt.”  

Att stärka alliansen 

Det tredje temat att stärka alliansen visar på det mänskliga mötets potential, då möjligheten 

att utvecklas som individ och relationell varelse gäller för såväl patienter som 

psykoterapeuter. Temat synliggör att människor delar existentiella livsvillkor, med 

grundläggande behov av både individualitet och gemenskap, samtidigt som vi befinner oss i 

interaktion med omständigheter i olika sammanhang. 

Att stärka patientens identitet 

Respondenternas uppfattning var att vanliga orsaker till rupturer är att patienter är otrygga, 

osedda och obekräftade, och att problemen följer med in i det terapeutiska rummet. Parallellt 

med arbetet att upptäcka, utforska hinder och söka lösningar i det terapeutiska förloppet och 

relationen så stärks patientens identitet.  

“(Tystnad). Jag har inte riktigt erfarenhet av att det inte riktigt har burit. Det låter nästan lite 

kaxigt, men… men det brukar lösa sig. För det handlar ju om att patienten inte känner sig 

sedd, bekräftad eller lyssnad på… och då brukar jag...//… faktiskt prata om det.” Och: “Så 

jag brukar lägga ner mycket lära känna tid till att börja med… Och berätta vem jag är, och 

hur jag tänker och… och sedan vem är du?”  
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Att göra nya relationella erfarenheter 

Att vara en trygg bas för att patienten ska våga ge sig in i ett terapeutiskt arbete, som gav 

möjligheter att göra nya relationella erfarenheter och färdigheter, påtalades av 

respondenterna.  

“Nått hade våra möten gett, fått känna på en gnutta av trygg relation… Han ville ha med mig 

vid läkarbesöket… lyckades nog också att bekräfta honom i det jobbiga… vi lyckades finna 

en relation… och lyckades reparera något i hans relationella erfarenheter… “  

Att stärka sin terapeutiska identitet 

Flera av respondenterna beskrev att deras erfarenheter att identifiera och reparera rupturer i 

alliansen medfört att de utvecklats i sin professionella roll. Mötena gav möjligheter att spegla 

sitt eget själv i andra, och få inblick i olika livsvillkor.   

“Eh… ja… jag tror jättemycket på såna här grundbasala saker som… att vi lever ett helt liv 

var och en av oss… eh… genom att vi vill bli sedda, bekräftade, och på något sett älskade 

och bli tagna på allvar… vem är jag…”  

Störningar i det mellanmänskliga samspelet uppmuntrade till självreflektion och användes 

som lärdomar, så att arbetet att identifiera, förebygga och reparera rupturer också stärkte 

deras terapeutiska färdigheter. 

“Da´n efter fick jag värsta sms:et från henne, liksom kändes som hon stack kniven i mig. Gick 

ut på att det var det mest oprofessionella mötet hon varit på. Du ska vara terapeut men kan 

inte bemöta folk sa hon, då tänkte jag hur blev det så här?!”  

Flera av respondenterna tog upp att de hade utvecklats professionellt genom åren, och blivit 

mer bekväma i rollen, vilket stärkt modet att t ex ge och ta feedback från patienterna.  

“Jag känner mig trygg...//… Ja, det har nog kommit den sista tiden. Det här att inte bli 

rädd… att… självklart ta kritik, om kritiken är befogad… och är det okej att du ger mig en 

chans till att rätta till det här… jag har inte varit medveten om… men det är ju också det här 

att man visar… ja… att i ett mänskligt möte så kan saker hända, men det går också att rätta 

till. Det är kanske mer ett privilegium att det händer, än att det inte händer alls.”  
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Att vara medveten om sammanhangets betydelse  

Flera av respondenterna hade uppfattningen att organisationen, med framförallt hög 

arbetsbelastning, försvårar det terapeutiska arbetet. Två respondenter påtalade risken att 

patienter kommer i kläm i vårdapparaten, om stressade psykoterapeuter hellre avslutar 

terapier, t ex med hänvisning till att patienten är omotiverad, än att reparera avbrott i 

alliansen. En trygg miljö för samtal efterfrågas, med tillräckligt med tid och utrymme för 

arbetet. Samtliga respondenterna bekräftade nyttan med studien, genom att framföra 

uppfattningar att ämnet upplevs intressant och angeläget att prata om.  

“Det var ju värdefullt att få prata om det. Jag tror man skulle prata mer om det, vid ärende-

dragningar och sammankomster man har… med terapeuter… att mer våga prata om det, 

egna tillkortakommanden och kanske analysera sig själv…har jag på något sätt…har jag 

något ansvar i det här.”  

 

”Ja bra… intressant ämne… område… roligt att få stanna upp… få prata om allians och  

rupturer. Få landa… jättevärdefullt.”  

 

”Jättebra att ni skriver om det här… jag tror ju att allians och rupturer blir om patienten inte 

är sedd. Kan ju vara så att… ge en mängd skattningsformulär första samtalet… här fyll i… 

alltså… ja…hm… å´ det tror jag inte är så… det är så mycket mer än mekanik… men det är 

ju min uppfattning (skratt).”  

Den sammanvägda förståelsen pekar på att leg. psykoterapeuternas tysta och 

erfarenhetsbaserade kunskap gällande uppfattningar om och levda erfarenheter av att 

identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska alliansen i olika grad medvetandegjordes 

under intervjuernas gång. Berättelserna visar att färdigheten medveten närvaro är nödvändig 

för att identifiera rupturer, medan metakommunikation är en förutsättning för att utforska 

hinder, förebygga och reparera rupturer i alliansen. Beskrivningarna genomsyras av den tysta 

kunskapen att det är samma färdigheter som används för att identifiera och reparera rupturer 

som att förebygga störningar i relationen. När färdigheterna omsätts på ett konstruktivt sätt i 

den psykoterapeutiska vardagen stärks både patientens och psykoterapeutens identitet, samt 

den terapeutiska alliansen. Berättelserna bär på den dolda innebörden att alla slags 

terapeutiska interventioner utgör relationella handlingar. Förutom att meningsfullhet och 
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yrkesstolthet kan tillägnas om uppmärksamheten vänds från misslyckanden, till mod att ta 

ansvar för det terapeutiska förloppet och relationen.  

Diskussion och reflektion 

Det sammanfattade resultatet, gällande leg. psykoterapeuters uppfattningar om och 

erfarenheter av att identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen) i 

kognitiv beteendeterapi (KBT), struktureras med hjälp av framkomna subteman och teman. 

Resultatet kommer även förstås, tolkas och kopplas till tidigare forskning som nämns i 

studiens bakgrund. Vi avser också att dra slutsatser av resultatet, reflektera kring resultatens 

betydelse för det psykoterapiområde vi valt att studera och diskutera metodvalet. 

Deltagarna i studien är enligt vår tolkning först svagt medvetna om såväl förekomst av olika 

typer av rupturer som sina terapeutiska färdigheter att identifiera och reparera desamma. Det 

är tydligen vanligt att psykoterapeuter är svagt medvetna (Safran, Muran & Shaker, 2014), 

eller omedvetna (Safran & Kraus, 2014), om att en ruptur föreligger i alliansen. Vid frågor 

hur rupturer identifieras i alliansen är vår tolkning att psykoterapeuterna till en början 

associerar till den ena typen av rupturer. Nämligen konfrontativa och utåtagerande rupturer, 

som kännetecknas av påtagliga störningar i alliansen. För att genom reflektion sedan 

uppmärksamma den andra typen, där det handlar om att identifiera subtila tecken på att en 

ruptur föreligger, genom att patienten drar sig tillbaka och sluter sig (Coutinho, Riberio, 

Sousa & Safran, 2014; Safran, Muran & Shaker, 2014). Vi håller med Safran, Muran och 

Eubanks-Carter (2011) att det är angeläget att psykoterapeuter i ett tidigt skede förmår 

identifiera subtila signaler på störningar, både hos sig själva och patienter. Författarna menar 

även att det är betydelsefullt att kunna verbalisera båda typerna av rupturer för sig själv och 

andra. Synen att språk för svårfångade fenomen behöver odlas, läras och har betydelse för 

förståelse av mänskligt agerande tycks delas med förespråkare av ett hermeneutiskt 

perspektiv i vårdpraxis. Lindström (i Lassenius & Severinsson, 2014) framhåller att orden bär 

på känslomässigt laddade värden, som förutom hållning och handling bidrar till att skapa 

förståelse för mänskliga sinnesrörelser och känslostämningar. 

Coutinho, Riberio, Hill och Safran (2011) uppger att rupturer kan vara smärtsamma 

erfarenheter i ögonblicket. Vissa psykoterapeuter berättar om erfarenheter av självrannsakan 

och känslor av att vara misslyckad, vilket vi tolkar som skam, i samband med arbete med 
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rupturer. De berättar om egna impulser att vilja byta terapeut, eller avsluta patienter pga. 

omotivation, när rupturer uppstår. Safran och Kraus (2014) menar att förblir rupturer olösta 

så kan detta ge sämre behandlingsresultat, eller leda till drop-outs. Under intervjuernas gång 

tycks upplevelser av skam och självkritik vändas till självreflektion, självmedkänsla samt 

tillfällen att dra lärdom (jmf Leaviss & Utley, 2015). Att acceptera risken för misslyckanden, 

genom att se att rupturer tillhör det terapeutiska förloppet och relationen, handlar om att 

försonas med att “...//… det är ingens fel egentligen...//…”, och kunna se sig själv som god 

nog. Psykoterapeuternas berättelser leder till uppfattningen att rupturer är vanligt 

förekommande, vilket tycks stämma med forskningsfynd (Safran, Muran & Shaker, 2014). 

Författarna anser att det är en utmaning som psykoterapeut att vara medvetet närvarande 

(första temat). Detta innebär att “lyssna” med alla sinnen i mötet med patienten, för att tidigt 

identifiera tecken på rupturer och vändpunkter i den terapeutiska relationen. Förutom att 

påminna sig om att detta är ett tecken på rupturer, som behöver göras “pratbara”. 

Den terapeutiska vardagen innebär möten med lidande människor som befinner sig i utsatta 

livssituationer, där patienter måste förlita sig på att psykoterapeuter brukar sin makt på ett 

professionellt sätt. Safran, Muran och Eubanks-Carter (2011) påtalar att patienter överlag inte 

tar upp negativa känslor kring terapin pga. rädsla för psykoterapeuters reaktioner. 

Författarnas tolkning är att det är en förutsättning att psykoterapeuter uppmärksammar, 

förnimmer och “lyssnar med alla sinnen” i mötet, för att i nästa steg kunna reflektera och 

tolka. Forskningen verkar stödja psykoterapeuternas uppfattningar att det som är hjälpsamt 

för att reparera rupturer är en tidig upptäckt och att göra saker och ting “pratbara” (Safran & 

Kraus, 2014; Baillargeon, Cote´& Douville, 2012). Safran, Muran och Eubanks-Carter (2011) 

bekräftar psykoterapeuternas uppfattningar att det är framgångsrikt att använda ett icke-

konfrontativt förhållningssätt för att reparera rupturer, som också två individer i studien 

nämner. Samtliga påtalar ansvaret att ta initiativ till ett kollaborativt utforskande av rupturer 

ligger hos dem, vilket liknar beskrivningar av interventioner för reparation av rupturer 

(Safran & Kraus, 2014; Baillargeon, Cote´& Douville, 2012). Samtidigt tolkar vi att 

tveksamhet ibland skymtar fram gällande ansvarsfrågan i vissa av berättelserna. På samma 

gång framhåller psykoterapeuterna att det är nödvändigt att ta olika perspektiv på rupturer, 

och med hjälp av inlevelse, empati och genom att “...//… koppla in kunskapen...//…” skapas 

förståelse för störningar i det terapeutiska förloppet och relationen. Vår tolkning är att det 

krävs mod att som psykoterapeut ta ansvar för patientens bästa och både våga utforska 

känsliga ämnen och stå för obekväma beslut. Det handlar om att som psykoterapeut ta ansvar 
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för att metakommunicera (andra temat) kring den terapeutiska processen och relationen, 

genom att förebygga och reparera oenighet kring metoder/tekniker, mål med terapin och 

störningar i det känslomässiga bandet, samt styra det terapeutiska förloppet i överenskommen 

riktning.  

Svaren på studiens två frågeställningar är således att dessa leg. psykoterapeuter använder sig 

av färdigheten att vara medvetet närvarande (första temat) för att identifiera rupturer, medan 

metakommunikation (andra temat) används för att utforska störningar, förebygga och reparera 

rupturer i alliansen. Vid den sammanvägda helhetstolkningen av texten i studien framträdde 

det oväntade resultatet att alla slags terapeutiska interventioner utgör relationella handlingar, 

vilket påminner om forskning av Safran och Kraus (2014). Vår tolkning är att 

psykoterapeuternas berättelser genomsyras av den tysta kunskapen att det är samma skills 

som används för att identifiera, förebygga och reparera rupturer som för att stärka alliansen, 

vilket verkar likna fynd i andra generations alliansforskning (Ackerman & Hilsenroth, 2003; 

Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). Textens helhet är alltså större än summan av de 

enskilda delarna. Detta innebär att om färdigheterna (subteman) som kännetecknar det första 

och andra temat omsätts på ett konstruktivt sätt i klinisk praktik, så framträder parallellt 

studiens tredje tema, att stärka alliansen. Det tredje temats subteman sammanfaller till stora 

delar med studiens slutsatser, då dessa speglar dolda innebörder av fenomenen som studerats, 

vilket gör att dessa presenteras samtidigt med slutsatser och rekommendationer. 

Slutsatser/rekommendationer  

Det något oväntade resultatet, som möjligen bekräftar studiens betydelse, är att den dolda 

innebörden i psykoterapeuternas berättelser pekar på att motsättningen mellan teknik och 

relation i KBT tycks vara skenbar (jmf Kåver, 2011). Resultatet i denna studie visar att alla 

slags terapeutiska interventioner utgör relationella handlingar (Safran & Kraus, 2014), medan 

vår tolkning är att språket för desamma är eftersatt. I varierande grad lägger 

psykoterapeuterna fokus vid att beskriva metoder/tekniker, samtidigt som de först tycks vara 

svagt medvetna, eller omedvetna (Safran, Muran & Shaker, 2014; Safran & Kraus, 2014), om 

sina färdigheter att identifiera, förebygga och reparera rupturer, och sina jagstärkande och 

relationsbyggande färdigheter som de tillför terapin i varje enskilt möte. Vår tolkning är att 

de bar på en tyst och erfarenhetsbaserad kunskap, som framträdde och verbaliserades både för 

dem själva och oss under intervjuernas gång. Mot bakgrund av studiens resultat, och 
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forskning som bekräftar att psykoterapeuter ofta inte upptäcker att dysfunktionella mönster 

aktiveras (Safran & Kraus, 2014), dras slutsatsen att det är betydelsefullt att psykoterapeuter 

som verkar inom KBT-fältet ökar sin medvetenhet kring rupturer och tillägnar sig ett språk 

för relationella färdigheter. Möjligen kan begrepp som medveten närvaro och 

metakommunikation vara hjälpsamma. Författarna ser det som angeläget att psykoterapeuter 

uppmärksammar, förnimmer och känner, för att i nästa steg förstå, tolka och verbalisera 

störningar i det terapeutiska förloppet och relationen för sig själv och andra. Vi skönjer 

likheter mellan studiens första samt andra tema och begreppen awareness, 

metakommunication, eller mindfulness in action (Safran & Kraus, 2014), samtidigt som det är 

oklart för oss i skivande stund att avgöra om det handlar om samma fenomen. Vår studie 

stödjer rekommendationer att färdigheter att identifiera och reparera rupturer bör 

implementeras i KBT-traditionen, som återfinns i andra generationens alliansforskning 

(Ackerman & Hilsenroth, 2003; Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). Författarna håller 

med Kåver (2011) i uppfattningen att terapeuter behöver träning för att kunna integrera 

metod och teknik på ett flexibelt sätt. Förutom att dessa faktorer behöver lyftas fram mer än 

idag i handledning och utbildning på olika nivåer. 

Den slutsats som kan dras av studien är att det mänskliga mötet, och en levande dialog, bär på 

potentialen att stärka alliansen (tredje temat). När färdigheterna medveten närvaro (första 

temat) och metakommunikation (andra temat) omsätts i det terapeutiska rummet finns 

möjlighet att samtidigt stärka patientens och psykoterapeutens identitet, samt den terapeutiska 

relationen. Berättelserna visar på betydelsen av att som psykoterapeut tidigt identifiera 

rupturer och ta initiativ till ett kollaborativt utforskande, som kan vara känsligt. Sammanbrott 

i alliansen är ett tillfälle att förstå patientens sätt att se på sig själv, andra och världen. Vi 

menar att under intervjuernas gång framkommer att patienternas identitet stärks, parallellt 

med att psykoterapeuterna beskriver att de hjälper patienterna att uttrycka känslor och 

responser som hänger ihop med rupturer, genom ett kollaborativt utforskande (Safran & 

Kraus, 2014; Baillargeon, Cote´ & Douville, 2012). Störningar i alliansen ger en möjlighet att 

förstå och förändra relationella mönster, dvs. göra djupgående förändringar på den implicita, 

icke-medvetna nivå, där relationella mönster uppstår och vidmakthålls (Safran & Muran, 

2000). Psykoterapeutens levda erfarenheter av att identifiera och reparera störningar i 

alliansen verkar ge möjlighet att förbättra färdigheter och är troligt ett tillfälle till ökad 

självreflektion, självmedkänsla och utvecklas i den professionella rollen. Författarnas slutsats 

är att acceptans av rupturer i alliansen innebär samtidigt en försoning med egna och andras 
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misslyckanden. Det handlar om att utifrån medkänsla skapa en mer realistisk syn på sig själv 

som person och professionell. Det handlar om att när uppmärksamhet vänds från 

misslyckanden till mod att ta ansvar för det terapeutiska förloppet och relationen tillägnas en 

upplevelse av meningsfullhet och professionell stolthet. Slutligen kan vi konstatera att 

kontexten, med dess givna förutsättningar, påverkar psykoterapeuternas möjligheter att göra 

ett gott och för dem meningsfullt arbete. Det är en komplex balansgång att bjuda på en trygg 

relation, och genomföra en terapeutisk process, och möjligen samtidigt befinna sig i ett 

sammanhang som har brister i arbetsmiljön. 

Reflektion över metoden 

Den centrala kvalitetsbedömningen i kvalitativ forskning handlar om trovärdighet, vad gäller 

datainsamling, analys och tolkning av data (jmf Lindseth & Norberg, 2004). Som svar på 

frågan om hur trovärdigt ett resultat är används inom kvalitativ tradition begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Graneheim & Lundman, i Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Vi författare är själva verktyget i datainsamlingen, analysen och 

tolkningen av data samt presentation av resultaten, där vår förförståelse är en del av 

processen. I studien analyseras och tolkas narrativa intervjuer, vilket innebär både för- och 

nackdelar. En fördel var att vi utgick från en intervjuguide och samtidigt ställde klargörande 

frågor, som troligen bidrog till att respondenterna lättare kunde verbalisera tyst och 

erfarenhetsbaserad kunskap (jmf Lindseth & Norberg, 2004). Nackdelen med genomförandet 

var att det var svårt att få erfarna leg. psykoterapeuter att medverka i studien. Möjligen 

beroende på att ämnet är känsligt, och att tidspress ofta råder i vårdapparaten. Som vi ser det 

vändes detta dock till en fördel då två av deltagarna var mycket erfarna och två hade färre år i 

yrket, vilket troligen medförde fler exempel på terapeutiska misslyckanden att identifiera 

rupturer och färdigheter att reparara desamma framkom. Extra trovärdighet skapades genom 

att vi använde metoden fenomenologisk hermeneutik, där intresset riktas mot den levda 

erfarenheten, som är särskilt lämpad för att tolka innebörder i texter (jmf Lindseth & 

Norberg, 2004). Analyserna genomfördes både enskilt och i samarbete, med diskussion vid 

oklarheter i tolkningsprocessen. Detta kallas konsensusförfarande, vilket ökar trovärdigheten 

vid tillämpning av kvalitativa metoder (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författarna har 

gjort en noggrann beskrivning av urval och analysarbete, vilket är ett sätt att ge läsaren 

möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Ett annat sätt att ge läsaren möjlighet att 

bedöma giltighet är att presentera citat från intervjuer. Giltighet finns för att vi själva har gjort 
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intervjuerna, och de teman och subteman som analysen lett fram till anser vi stämmer överens 

med vår naiva förståelse för vad som berättats. En noggrann beskrivning av analysarbetet är 

nödvändigt också för att stärka resultatets tillförlitlighet. Trovärdigheten handlar också om 

hur användbart eller överförbart resultatet är. Författarna menar att studiens resultat och 

slutsatser till stor del torde vara överförbara inom KBT-området, då dessa verkar vara 

överensstämmande med andra generationens alliansforskning (Ackerman & Hilsenroth, 

2012; Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). Den hermeneutiska spiralen blev tydlig i 

tolkningsprocessen, där rörelsen fram och tillbaka successivt gav en större förståelse för 

innebörderna i berättelserna. Trots att ämnet är känsligt verkade deltagarna inte hamna i 

något etiskt dilemma, då samtliga var delaktiga i skapandet av berättelserna och påtalade 

nyttan med studien. På så sätt växte sammanhängande historier fram, med en början, en mitt 

och ett slut. Berättelserna bar på rikedomar, i form av deras egna färdigheter att identifiera, 

förebygga och reparera rupturer i alliansen, som framträdde för dem själva och oss i en 

levande dialog.  
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Bilaga 1 

 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för psykoterapi 
Psykoterapeutprogrammet KBT 
Studenter: Sara Eberger och Robert Helsing 
 

Vill du vara respondent i vår studie? 

 

Vilka står bakom studien? Studien utförs av Sara Eberger och Robert Helsing. Vi är studen-

ter vid psykoterapeutprogrammet (KBT) vid Umeå universitet. Vår huvudhandledare är 

Mehdi Ghazinour, professor, leg psykoterapeut (KBT), lärare och handledare i psykoterapi 

samt socionom. Umeå universitet. Vår interna handledare är Per Fransson, Enheten för psy-

koterapi. Umeå universitet. 

 

Vad är syftet med studien? Syftet är att undersöka legitimerade psykoterapeuters (KBT) upp-

fattning om och erfarenheter av att identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska relat-

ionen (alliansen).    

 

Hur genomförs studien? Du är vald som respondent efter tips från någon som känner dig. 

Insamling av data sker genom 4-6 intervjuer med öppna frågor utifrån teman i en intervju-

guide. Utgångspunkten är att vi ber dig berätta om något/några avidentifierade fall där du har 

erfarenhet av att identifiera och reparera en ruptur i den terapeutiska relationen (alliansen). 

 

Vad innebär det för dig om du väljer att delta? Vi samlar in data via intervjuer, som beräk-

nas pågå ungefär en timme (60 minuter). Vi använder oss av ljudupptagning. Vi följer vård-

vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som innebär att information ges om studiens 

syfte, integritetsskydd ges för de intervjuade, deltagande är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Materialet i studien avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Såväl analogt som 

digitalt material förvaras så att det bara är åtkomligt av oss, och raderas efteråt. Den färdiga 

uppsatsen publiceras för allmänheten på en digital uppsatsdatabas DiVA (www.diva-

portal.org). 

 

Om du vill delta i studien, eller har frågor, så är du välkommen att höra av dig till någon av 

oss! 

 

Med vänlig hälsning, 

Sara Eberger: 076-101 12 97               Robert Helsing: 070-331 81 12 

E-post: Sara.Eberger@telia.com            E-post: robert.helsing@umea.se    

  

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2 

Intervjuguide; Narrativ intervju 

 

Information: Frivillighet, konfidentiellt, anonymitet, avidentifiering i resultat och av citat. 

Bakgrundsinformation: Presentation, ålder, kön, grundexamen, år i yrket som legitimerad 

psykoterapeut. 

Definition av begreppet allians (ruptur och reparation): ”Vår” definition av begreppet allians 

delges. Reflektioner. 

 

1: Berätta om någon/några fall, KBT-terapi/-er, där du har erfarenhet av att identifiera 

och reparera en ruptur i den terapeutiska relationen (alliansen). (jmf sammanhang) 

Skulle du kunna berätta om något/några avidentifierade fall där du identifierade och repare-

rade en ruptur i den terapeutiska relationen (alliansen)? 

  

2: Hur identifierar psykoterapeuter rupturer? (jmf intrig, hinder) 

Hur märkte du att det fanns en ruptur i den terapeutiska relationen? 

Vilka tecken noterade du, hos patienten och dig själv (tankar, känslor, reaktioner, etc) som 

gjorde att uppfattade att det handlade om en ruptur? 

Vad var din dåvarande uppfattning, kring möjliga orsaker till rupturen/-erna? 

På vilket sätt trodde du då att rupturen/-erna skulle vara ett hinder i det terapeutiska förlop-

pet? 

 

3: Hur reparerar psykoterapeuter rupturer i alliansen? (jmf vändpunkter, lösningar) 

Vad gjorde du för att försöka reparera rupturen/-erna i den terapeutiska relationen? Hur gick 

det? 

Vilka tecken uppmärksammade du hos patienten, dig själv och i relationen som gjorde att du 

förstod att rupturen/-erna var på väg att lösas? 

Fanns det någon vändpunkt, när du förstod att rupturen/-erna var reparerad, och i så fall vad 

uppmärksammade du? 

Vad var din dåvarande uppfattning om vad som var hjälpsamt vid reparation av rupturen/-

erna? 

 

4: Sammanfattning av uppfattningar (som återför den narrativa tidsramen till nuet) 

Vad tänker/tror du nu om orsakerna till rupturen/-erna? 

Har dina erfarenheter att identifiera rupturen/-erna medfört något nytt, och i så fall vad? 

Vad tänker du nu om det sätt som du valde att reparera rupturen/-erna på? 

Skulle du ha genomfört ett annorlunda reparationsarbete nu, och i så fall vad och varför? 

Vad är din nuvarande uppfattning om hur rupturen/-erna och dess reparation påverkade pati-

enten, dig och det terapeutiska förloppet? 

  

Övriga synpunkter. Utrymme för respondentens frågor innan avslut. 
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