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SAMBANDET MELLAN TERAPEUTEGENSKAPER OCH KLIENTSKATTAD 
ARBETSALLIANS - EN PILOTSTUDIE OM STUDENTTERAPEUTERS INTERPERSONELLA 

PROBLEM OCH SJÄLVMEDKÄNSLA 
 

Anton Bergström och Marina Hagström 
 
 
Arbetsalliansen mellan terapeut och klient har visat sig vara en viktig faktor för att predicera utfallet i 
psykoterapi. Utifrån interpersonell teori bör terapeuten med sina personliga egenskaper ha en inverkan på 
terapirelationen och klienten. Hur terapeutens relationella mönster inverkar på arbetsalliansen är dock 
bristfälligt beforskat. Syftet med den här pilotstudien var att undersöka sambandet mellan 
studentterapeuters personliga egenskaper och deras klienters upplevelse av arbetsalliansen i kognitiv 
beteendeterapi (KBT) respektive psykodynamisk terapi (PDT). Två självskattningsformulär, Inventory of 
Interpersonal Problems (IIP) och Self-Compassion Scale (SCS), distribuerades efter avslutad terapi till 
studentterapeuter med PDT-inriktning (N=17) och KBT-inriktning (N=24). Dessa självskattningar 
korrelerades med klienternas skattningar av arbetsalliansen på Working Alliance Inventory (WAI). 
Studentterapeuters interpersonella problem på delskalan Undfallande korrelerade negativt med 
klientskattad arbetsallians för PDT-gruppen. Inga signifikanta korrelationer gällande interpersonella 
problem fanns för KBT-gruppen. Inga signifikanta korrelationer mellan studentterapeuternas 
självskattade självmedkänsla och klientskattad arbetsallians fanns för någon av grupperna. Resultaten 
indikerar att undfallande interpersonella problem – exempelvis osäkerhet, svårighet att ta initiativ och 
svårighet att uttrycka avvikande åsikter – kan missgynna arbetsalliansen i PDT. Detta diskuteras i relation 
till tidigare studier och interpersonell teori.  Användbarheten av självmedkänsla som terapeutegenskap 
diskuteras, liksom skillnader mellan terapiinriktningarna och begränsningar i studien. 
 
The working alliance between therapist and client has proved to be an important factor in predicting the 
therapeutic outcome. According to interpersonal theory, the therapist’s personal characteristics ought to 
have an influence on the therapy relationship as well as on the client. However, the ways in which the 
therapist’s relational patterns influence the working alliance is scarcely investigated. The aim of the present 
pilot study was to explore the relationship between student therapists’ personal characteristics and their 
clients’ experience of the working alliance in Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Psychodynamic 
Therapy (PDT). Two self-report instruments, Inventory of Interpersonal Problems (IIP) and Self-
Compassion Scale (SCS), were administered post-therapy to student therapists within the therapeutic 
modalities PDT (N=17) and CBT (N=24). These self-reports were correlated with client ratings of working 
alliance using the Working Alliance Inventory (WAI). Student therapists’ interpersonal problems in the 
Nonassertive subscale was negatively correlated with client-rated working alliance within the PDT 
modality. No significant correlations concerning student therapists’ interpersonal problems were found 
within the CBT modality. No significant correlations were found between student therapists’ self-reported 
self-compassion and client-rated working alliance for either group. Results indicate that nonassertive 
interpersonal problems – such as uncertainty, difficulties with taking initiative and difficulties with 
expressing divergent opinions – could have a negative influence on the working alliance in PDT. This is 
discussed in relation to previous studies and interpersonal theory. The usefulness of self-compassion as a 
therapist characteristic is discussed, as well as differences between the therapeutic modalities and 
limitations within the study. 
 
  

En bra terapeutisk arbetsallians anses inom psykoterapiforskningen vara en viktig 
aspekt av lyckad psykologisk behandling (Elvins & Green, 2008). Högre arbetsallians har 
i ett flertal metaanalyser visat sig kunna predicera ett bättre terapiutfall (Del Re, 
Flückiger, Horvath, Symonds & Wampold, 2012; Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 
2011; Martin, Garske & Davis, 2000). Terapeuter tycks skilja sig åt gällande förmågan att 
ingå i en god arbetsallians och den enskilda terapeutens bidrag till arbetsalliansen har 
visat sig vara en viktig faktor för terapiutfallet (Baldwin, Wampold & Imel, 2007). Det 
finns anledning att tro att terapeutens personliga egenskaper har en större inverkan på 
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terapin än terapeutens professionella kvalifikationer, såsom erfarenhet och teoretisk 
grund (Nissen-Lie, Havik, Høglend, Monsen & Rønnestad, 2013). Detta kan förstås i 
enlighet med interpersonell teori, enligt vilken en persons grundläggande sätt att 
behandla sig själv och andra alltid har en inverkan på personens relationer (Horowitz, 
Alden, Wiggins & Pincus, 2002). Forskning har visat att terapeuters negativa sätt att 
behandla sig själv och andra inverkar ogynnsamt på terapin (Dunkle & Friedlander, 1996; 
Henry, Schacht & Strupp, 1990; Hersoug, Høglend, Monsen & Havik, 2001; Hersoug, 
Høglend, Havik, von der Lippe & Monsen, 2009; Nissen-Lie et al., 2013; Nissen-Lie, 
Rønnestad, Høglend, Havik, Solbakken, Stiles & Monsen, 2015). Terapeutens roll i 
arbetsalliansen är dock överlag inte studerat i någon större utsträckning (Hersoug et al., 
2009). I den aktuella studien utforskades sambandet mellan studentterapeuters 
självskattade personliga egenskaper och deras klienters skattningar av arbetsalliansen. 
Terapeutegenskaperna som studerades var interpersonella problem samt 
självmedkänsla, varav det senare är ett relativt nytt sätt att konceptualisera ett hälsosamt 
sätt att behandla sig själv. 
 
Idén om att den terapeutiska relationen är viktig kan härledas tillbaka till tidig 
psykoanalytisk teori (Elvins & Green, 2008). Begreppet arbetsallians kan beskrivas som 
kvaliteten på den ständigt föränderliga relationen mellan klient och terapeut (Crits-
Christoph, Gibbons & Hearon, 2006). Den mest vedertagna konceptualiseringen av 
arbetsalliansen formulerades av Bordin (1979). I denna konceptualisering består 
arbetsalliansen av tre dimensioner: enighet om mål i terapin, enighet om uppgifter i 
terapin samt ett relationellt band mellan terapeut och klient. Flera faktorer bidrar till att 
en god arbetsallians uppstår, bland annat terapeutens respektive klientens förmåga att 
forma och ingå i en sådan. Studier har visat att terapeutens bidrag till alliansen är 
viktigare än klientens för utfallet av terapin. Baldwin et al. (2007) fann att de terapeuter 
som, av klienten, i genomsnitt skattades högre när det kom till arbetsallians, hade bättre 
utfall än de terapeuter som inte skattades lika högt. Variationen i arbetsalliansen mellan 
klienter som gått hos samma terapeut hade ingen påverkan på utfallet. Horvath et al. 
(2011) menar att alliansbyggande är en kapacitet hos terapeuter som bör tränas upp. 
Studier av terapeutfaktorer som har ett samband med kvalitén på arbetsalliansen blir 
därmed viktiga för att förstå hur terapeuter bidrar till terapirelationen och bäst bygger 
starka arbetsallianser med sina klienter. 
 
Traditionellt har klienten i terapin alltid förståtts som ett subjekt i terapirummet, medan 
terapeuten har setts som en tekniker som främjar (eller försvårar) utveckling i terapin 
med hjälp av sina metoder (Nissen-Lie et al., 2013). Utveckling inom psykoterapeutisk 
teori och praktik har dock lett till att även terapeuten förstås som ett subjekt. 
Terapeutens personlighet, interpersonella relaterande och privatliv förstås som viktiga 
faktorer som inverkar på terapin. Enligt relationella teoretiker, såsom Wachtel 
(2008), har terapeuten – genom sitt beteende, sina personliga egenskaper och sin 
närvaro – alltid ett inflytande på klienten och det klienten väljer att tala om i 
terapisituationen. Norcross och Lambert (2011) menar att det inte går att separera en 
metods värde från den interpersonella relation inom vilken den används. Även de 
interventioner och tekniker som terapeuten använder sig av är en del av relationen 
mellan klient och terapeut.  Nissen-Lie et al. (2015) menar att terapeuter, i syfte att kunna 
hjälpa sina patienter, måste lyckas integrera sina personliga egenskaper och sin 
professionella kompetens. Utfallet av terapin tycks vara ungefär lika stort för olika 
psykoterapimetoder samtidigt som arbetsalliansen och terapeuten som person tycks ha 
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stor betydelse (Wampold, 2001). Det är därför av intresse att förstå vilka 
terapeutegenskaper som påverkar arbetsalliansen men också på vilket sätt de påverkar. 
En större förståelse inom detta område kan ge indikationer för hur terapeuter bör tränas 
utifrån deras personliga förutsättningar. 
 
Ett sätt att förstå hur terapeuten med sina personliga egenskaper bidrar till den 
terapeutiska relationen är genom interpersonell teori. Inom interpersonell teori ses 
människan som ett subjekt i interaktion med andra subjekt genom hela livet (Horowitz, 
Alden, Wiggins & Pincus, 2002). En persons tidigare interpersonella erfarenheter 
representeras både kognitivt och emotionellt och påverkar kvaliteten i de nuvarande 
relationerna. Både normal och patologisk utveckling har sin grund i sociala relationer. 
Enligt Sullivan (1953; refererad i Henry et al., 1990) läggs grunden till hur människor 
behandlar sig själva i hur de blivit behandlade av andra. Termen introjekt syftar till en 
persons internaliserade sätt att behandla sig själv, och personen behandlar sedan även 
andra personer i enlighet med detta (Nissen-Lie et al., 2015). Personer som har 
känslomässiga problem tenderar att behandla sig själva på fientliga sätt och också dra in 
andra personer i fientliga interaktioner (Henry et al., 1990), vilket gör att känslomässiga 
problem blir självupprätthållande. I terapisituationen kan terapeutens interpersonella 
beteenden antingen upprätthålla eller motbevisa klientens problematiska introjekt.  
 
Ett vanligt sätt att operationalisera hur en person fungerar i interpersonella relationer är 
genom interpersonella cirkelmodeller. Dessa har sin utgångspunkt främst i Timothy 
Learys arbete under 1950-talet (Gurtman & Balakrishnan, 1998) och har senare 
resulterat i ett antal självskattningsinstrument som används inom interpersonell 
forskning, exempelvis Inventory of Interpersonal Problems – IIP (Horowitz, Rosenberg, 
Baer, Ureño & Villaseñor, 1988). Interpersonella cirkelmodeller består av ett cirkulärt 
kontinuum med två axlar (Gurtman, 1996; Horowitz et al., 2002). Dessa axlar går under 
olika benämningar inom litteraturen och forskningen. I den här uppsatsen kommer vi att 
använda oss av begreppen dominansaxeln och tillhörighetsaxeln. Den vertikala axeln 
representerar dimensionen dominans, och rör sig från dominans till undfallande. Den 
horisontella axeln representerar dimensionen tillhörighet, och rör sig från 
tillhörighet/värme till fientlighet/kyla. Komplementaritet innebär att en persons 
beteenden i en interaktion bjuder in till ett visst beteende hos den andre (Horowitz et al., 
2002; Horowitz, Wilson, Turan, Zolotsev, Constantino & Henderson, 2006). Hur 
motparten svarar på denna inbjudan avgör hur mönstret i samspelet ser ut. Detta 
mönster kan vara frustrerande för en eller båda av parterna. Enligt 
komplementaritetsprincipen (Horowitz et al., 2002) bjuder beteenden på dominansaxeln 
in till en motsatt respons hos motparten – dominans bjuder in till undfallande och vice 
versa. Beteenden på tillhörighetsaxeln bjuder in till en likvärdig respons – kyla bjuder in 
till kyla och värme till värme. Interpersonella beteenden hos terapeuten kan 
därmed,genom komplementaritetsprincipen, antas bjuda in klienten till ett visst sätt att 
interagera. 
 
Arbetsalliansen har visat sig vara relaterad till hur komplementära den specifika klienten 
och terapeuten är (Kiesler & Watkins, 1989). Andra studier har istället valt att titta på hur 
specifika terapeutegenskaper övergripande påverkar arbetsalliansen, i syfte att kunna 
generalisera vilka egenskaper som är önskvärda respektive icke-önskvärda hos 
terapeuter. Ackerman och Hilsenroth (2001; 2003) gjorde två översiktsstudier gällande 
terapeutegenskaper som bidrar positivt respektive negativt till arbetsalliansen. Bland 
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terapeutegenskaper som visat sig bidra positivt till arbetsalliansen fanns bland annat: 
flexibilitet, ärlighet, respektfullhet, intresse, vänlighet, värme och öppenhet (Ackerman & 
Hilsenroth, 2003). Bland terapeutegenskaper som visat sig bidra negativt till 
arbetsalliansen fanns bland annat: att vara rigid, kritisk, avståndstagande, spänd och 
distraherad (Ackerman & Hilsenroth, 2001). Ett fåtal studier har tittat på interpersonella 
problem som terapeutegenskap, varav två av dessa funnit att interpersonella problem 
påverkar arbetsalliansen negativt (Hersoug et al., 2001; Hersoug et al., 2009). I båda 
dessa studier fann författarna att högre skattningar av problem på den kalla sidan av 
tillhörighetsaxeln i Inventory of Interpersonal Problems (IIP) – närmare bestämt på 
delskalorna kall/avvisande och hämndlysten/självupptagen – hos psykodynamiska 
terapeuter predicerade en lägre skattad arbetsallians, både av terapeuterna själva och av 
patienterna. Högre självskattningar från terapeuterna på den kalla sidan av 
tillhörighetsaxeln förstås som en mer distanserad och likgiltig hållning, vilken relaterar 
till arbetsalliansen på ett negativt sätt. Hersoug et al. (2001) fann även att en dominant 
stil hos terapeuter relaterar till en högre klientskattad allians. En annan studie som tittat 
på terapeuters interpersonella problem (Dinger, Strack, Leichsenring & Henning, 2007) 
fann dock att psykodynamiska terapeuters självskattningar av IIP inte kunde predicera 
arbetsalliansen i terapier med patienter inom en slutenvårdsavdelning. Författarna 
menar att en möjlig förklaring till detta är den slutna avdelningens specifika kontext, där 
det finns både annan personal och patienter parallellt med psykoterapeuten, med vilka 
patienten kan kompensera eventuella brister i terapirelationen. En mikroprocesstudie på 
interpersonella processer i korttidsterapier (Sexton, Hembre & Kvarme, 1996) fann att 
osäkerhet från terapeutens sida följdes av låga patientskattningar av arbetsalliansen i 
huvudsakligen psykodynamiskt orienterade terapier. I hög-alliansterapier såg 
författarna ett emotionellt ömsesidigt dominans- och undfallandemönster, där 
terapeuten under interventionerna tog kommandot samtidigt som klienten var 
mottagare av interventionerna. 
 
Studier har visat att terapeuters introjekt, eller sätt att behandla sig själva, har en 
inverkan på arbetsalliansen i deras terapier. I en mikroprocesstudie av psykoterapier 
fann Henry et al. (1990) att psykodynamiska terapeuters skattningar av introjekt 
påverkade vilka beteenden de ägnade sig åt under terapisessionen. Ju mer fientlighet mot 
sig själva terapeuterna skattade, desto mer behandlade de sina klienter på ett 
avståndstagande sätt. Författarna menar att relativt låga nivåer av negativt 
terapeutbeteende inverkar negativt på terapin. Möjligtvis tolkar klienten terapeutens 
beteenden som "bevis" för sin egen negativa självbild. Dunkle och Friedlander (1996) 
fann att höga skattningar av fientlighet mot sig själva hos främst 
psykodynamiska/eklektiska terapeuter också påverkade arbetsalliansen negativt. De 
tolkar detta som att terapeuterna agerar på ett sätt där de kommunicerar fientlighet till 
klienterna. Nissen-Lie et al. (2013) fann att den egna livskvalitén hos terapeuter, som i 
huvudsak arbetade psykodynamiskt, påverkade arbetsalliansen. I synnerhet hade högre 
terapeutskattningar av negativ emotionalitet en negativ påverkan på klientskattad 
arbetsallians. Författarna ser det som troligt att dessa terapeuter visar mer negativa 
emotioner i terapirummet, vilket terapiklienter generellt är väldigt känsliga för. Nissen-
Lie et al. (2015) fann, utifrån samma data, att terapeuters höga skattningar av närhet till 
sig själv predicerade mer förändring hos deras klienter, men bara om terapeuterna 
samtidigt skattade högt professionellt självtvivel. Författarna drar slutsatsen att de bästa 
terapeuterna är de som kan tillåta sig att tvivla på sig själv på grund av att de har en 
acceptant hållning till sig själva, där de inte attackerar sig själva. Eftersom tidigare studier 
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visat att terapeuters sätt att behandla sig själva påverkar deras terapeutbeteenden 
(Henry et al., 1990) och arbetsalliansen (Dunkle & Friedlander, 1996) kan det vara så att 
begreppet självmedkänsla fångar egenskaper som är betydelsefulla för att förstå hur 
terapeuten inverkar på arbetsalliansen. 
 
Självmedkänsla är ett begrepp som relativt nyligen börjat användas inom psykologin och 
syftar till att konceptualisera hur ett hälsosamt sätt att behandla sig själv ser ut (Neff, 
2003a; Neff, 2003b). Det består av de tre komponenterna vänlighet, gemenskap och 
medveten närvaro. Vänlighet, i kontrast till dömande och självkritik, innebär en icke-
dömande förståelse av det egna lidandet där en låter sig beröras av det istället för att 
försöka undvika det. Gemenskap är att se sin upplevelse som en del av att vara människa. 
Detta innefattar ett synsätt på ens egna upplevelser av lidande, misslyckande och 
otillräcklighet som en del av en gemensam upplevelse av att vara människa, samt att en 
själv liksom alla andra människor är värd medkänsla. Medveten närvaro innebär att ha 
en balanserad medvetenhet om sina smärtsamma tankar och känslor. En viss mental 
distans till de egna känslomässiga reaktionerna upprätthålls, vilket möjliggör en 
medkänsla med sig själv, samtidigt som smärtsamma känslor inte undviks då dessa är 
själva grunden till medkänslan. Självmedkänsla kan, enligt Leary, Tate, Adams, Batts Allen 
och Hancock (2007), förklara varför vissa människor kan hantera förluster, 
misslyckanden och kriser medan andra närmast förvärrar sina svårigheter genom att älta 
eller klandra sig själv. Neff (2003a) menar att självmedkänsla möjligtvis uppstår i 
samspel med viktiga personer under uppväxten och att personer som växt upp med 
förstående och medkännande föräldrar därför utvecklar en större självmedkänsla. 
 
Självmedkänsla i förhållande till den terapeutiska relationen är inte studerat. Däremot 
har tidigare studier visat ett positivt samband mellan självmedkänsla och relationellt 
välmående i romantiska relationer, vänskapsrelationer och föräldrarelationer (Yarnell & 
Neff, 2013). Neff och Beretvas (2013) fann att partners till individer med högre 
självmedkänsla skattade sin tillfredsställelse i relationen högre. Individer med lägre 
självmedkänsla var, enligt deras partners skattningar, mer frånvarande i relationen. 
Författarna menar att högre självmedkänsla är relaterat till mer omsorg och fungerande 
relationellt beteende. I och med den forskning som finns på självmedkänsla och 
relationellt välmående är det av intresse att undersöka huruvida terapeuters skattningar 
av självmedkänsla har något samband med deras klienters upplevelse av arbetsalliansen. 
 
Inom området terapeutegenskaper, i relation till arbetsalliansen i terapier, har i 
huvudsak terapeuter med psykodynamisk inriktning (PDT) studerats, medan terapeuter 
inom kognitiv beteendeterapi (KBT) är underrepresenterade. Det är problematiskt att 
generalisera resultat som dessa till att gälla alla terapimetoder (Dunkle & Friedlander, 
1996). Dessutom finns det anledning att tro att arbetsalliansen ser ut på olika sätt inom 
olika terapiinriktningar. Bordin (1979) menar att arbetsalliansens tre dimensioner är av 
stor vikt för alla olika terapeutiska metoder. De tre dimensionerna tar sig dock uttryck på 
skilda sätt beroende på den specifika terapeutiska metoden i fråga. Norcross och Lambert 
(2011) menar att terapeutens metodspecifika beteenden oundvikligt är en del av 
arbetsalliansen. Jämte dessa metodspecifika beteenden är det möjligt att terapeutens 
personliga egenskaper får olika mycket genomslag inom olika terapiinriktningar. Crits-
Cristoph och Mintz (1991) menar att mer ostrukturerade behandlingar, såsom PDT, kan 
lämna större utrymme för påverkan av den enskilda terapeuten. Detta i kontrast till 
högstrukturerade behandlingar såsom kognitiv terapi. Vidare tillskrivs, enligt Blagys och 
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Hilsenroth (2000; 2002), terapirelationen delvis olika betydelse inom PDT och KBT. Inom 
PDT ses terapirelationen som ett medel för förändringsprocessen i terapin där 
interpersonella mönster hos klienten kan växa fram inom ramen för terapin (Blagys & 
Hilsenroth, 2000). Inom KBT ses terapeut och klient som vetenskapliga kollaboratörer, 
vilka tillsammans undersöker och testar riktigheten i de föreställningar klienten har. I 
jämförelse med KBT-terapeuter ger PDT-terapeuter uttryck för ett större fokus på den 
terapeutiska relationen i terapirummet och använder den för att förstå liknande mönster 
i klientens övriga relationer. KBT-terapeuter styr i högre grad innehållet i sessionerna, 
genom att exempelvis ha en agenda. KBT-terapeuter talar också dubbelt så mycket som 
PDT-terapeuter och intar i högre grad en lärarroll genom exempelvis psykoedukativa 
insatser som en del av terapin (Blagys & Hilsenroth, 2002). Det saknas, enligt vår vetskap, 
studier på om det finns någon skillnad i terapeutegenskaper som gynnar respektive 
missgynnar arbetsalliansen i KBT och PDT. Det är möjligt att terapeutens personliga 
egenskaper påverkar arbetsalliansen på olika sätt inom dessa två terapiinriktningar. 
 
Enligt Crits-Cristoph och Mintz (1991) finns det anledning att tro att terapeuteffekten är 
större för mindre erfarna terapeuter. Detta eftersom mindre erfarna terapeuter har visat 
sig stå för en större del av utfallsvariansen. Därför kan studentterapeuter vara av särskilt 
intresse för att undersöka terapeutegenskaper, vilket skulle kunna bidra till en större 
förståelse för hur studentterapeuter bör tränas. I den här pilotstudien undersöktes 
sambanden mellan terapeutegenskaper hos studentterapeuter med inriktning PDT 
respektive KBT och klientskattad arbetsallians på en utbildningsmottagning. 
Terapeutegenskaperna som undersöktes var interpersonella problem och 
självmedkänsla, vilka mättes med självskattningsformulären Inventory of Interpersonal 
Problems (IIP) samt Self-Compassion Scale (SCS). På grund av att terapeuter inom PDT 
och KBT inte självklart kan behandlas som likvärdiga valde vi att i den här studien göra 
separata analyser för dessa två grupper. Utifrån tidigare studier (Hersoug et al., 2001; 
Hersoug et al., 2009; Sexton et al., 1996) förväntade vi oss, för PDT-gruppen, tentativt att 
finna negativa korrelationer mellan IIP-delskalorna Kall/avvisande, Hämndlysten samt 
Undfallande och den klientskattade arbetsalliansen. Forskningsläget är dock oklart då 
Dinger et al. (2007) fann resultat som inte gick i linje med detta. Eftersom självmedkänsla 
visat sig ha positiva samband med relationellt välmående (Yarnell & Neff, 2013; Neff & 
Beretvas, 2013), samt att negativa sätt att behandla sig själva hos terapeuter visat sig 
påverka arbetsalliansen negativt (Henry et al., 1990; Dunkle & Friedlander, 1996), 
förväntade vi oss tentativt att finna positiva korrelationer mellan självmedkänsla och 
klientskattad arbetsallians. Vi valde ändå att ställa upp oriktade frågeställningar eftersom 
den aktuella studien var explorativ i sin ansats samt att studentterapeuter var föremål 
för studien, vilka till vår kännedom inte studerats i relation till terapeutegenskaper. 
 
Följande två frågeställningar undersöktes: 
1) Finns det korrelationer mellan studentterapeuters skattningar av sina 
interpersonella problem och klientskattningar av arbetsalliansen i PDT respektive 
KBT?  
2) Finns det korrelationer mellan studentterapeuters skattningar av sin självmedkänsla 
och klientskattningar av arbetsalliansen i PDT respektive KBT? 
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Metod 

 
Data för terapeuter och klienter samlades in vid Psykologmottagningen vid Umeå 
Universitet. Psykologmottagningen är en del av Psykologiska Institutionen i Umeå där 
psykologstudenter på Psykologprogrammens termin 7-10 bedriver psykoterapier under 
handledning, som en del av sin yrkesutbildning (Psykologmottagningen, 2016). 
Terapeutdata samlades in bland studenter på termin 8 och 10 vid Psykologprogrammen 
vid Umeå Universitet under december 2015 och januari 2016. Klientdata samlades in 
inom ramen för projektet ”Behandlingsutfall och prediktion av utfall vid 
utbildningsterapier”, vilket är ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Lund, 
Göteborg, Umeå och Växjö. Endast data från Umeå universitet användes i denna uppsats. 
Projektet är etikgranskat av den regionala etikkommittén i Lund (Dnr 2014/303). . 
 
Deltagare  

Terapeuter 
Urvalsgruppen bestod av sammantaget 73 studenter, varav 33 studenter på termin 8 och 
40 studenter på termin 10 som vid terminsskiftet HT15/VT16, i enlighet med 
utbildningens plan, nyligen skulle ha avslutat sina terapier. Studentterapeuterna 
tillfrågades i slutet av HT15 och i början av VT16 om att delta.  Av dessa 73 
studentterapeuter valde 42 att delta i studien, vilket betyder att 31 studentterapeuter 
valde att inte delta. Rekrytering skedde genom att formulär placerades ut i 
studentterapeuternas gemensamma arbetsrum. Studentterapeuterna informerades 
också om insamlingen via deras klassgrupper på internet, samt muntligen i det tidigare 
nämnda arbetsrummet. En deltagare exkluderades eftersom hen hade avslutat sin terapi 
en termin tidigare, vilket innebar att klientmätningen och terapeutmätningen skedde vid 
olika tillfällen. De återstående 41 terapeuterna inkluderades i studien. Av dessa hade 17 
bedrivit psykodynamisk terapi under de senaste två terminerna, och 24 hade under de 
senaste två terminerna bedrivit kognitiv beteendeterapi. Deskriptiva data för 
studentterapeuterna presenteras i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Deskriptiva data för studentterapeuter med psykodynamisk (PDT) respektive 
kognitiv beteendeinriktning (KBT). Antal deltagare (N), procentuell fördelning av kön och 
termin, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 

      PDT   KBT 

      N  %  M  SD    N  %  M  SD  

Ålder  17  27.75 6.30  24  26.46 2.87 

Kön           

 Män   7  41.2    6  25.0    

 Kvinnor  9  52.9    17  70.8    

 Annat   1  5.9     1  4.2    

Termin           

 8   12  70.6    11  45.8    

   10    5  29.4       13  54.2      
 

Klienter  
Personer över 18 år anmälde sitt intresse av att gå i terapi, varpå en legitimerad psykolog 
bedömde om problematiken var lämplig för studentterapeuterna. Sökande som 
bedömdes ha för svår eller komplex problematik remitterades vidare. Det innefattade 
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sökanden som saknade socialt nätverk, som var i en vårdnadstvist eller hade svår 
ätstörning, svår depression, komorbida eller kroniska tillstånd och suicidalitet. I Tabell 2 
presenteras deskriptiva data för klienterna i den här studien. 
 
De klienter som ingått i den här studien behandlades av de studentterapeuter som 
inkluderades i studien. Klienterna som gjorde sin eftermätning mer än två månader före 
terapeutmätningen exkluderades, vilket innebar att 41 klienter slutligen inkluderades. 
Klienturvalet hade överlag en mild till måttlig problembild enligt skattningsformuläret 
CORE-OM, vilket distribuerades till klienterna före terapin. Medelvärden för klienternas 
skattningar av CORE-OM på helskala presenteras i Tabell 2. Oberoende t-test visade att 
det inte fanns några signifikanta skillnader avseende psykisk hälsa på helskalan av CORE-
OM mellan PDT-gruppen och KBT-gruppen före terapin. De vanligaste sökorsakerna i 
klientgruppen var depression (59%), ångest (78%), självkänsla (71%) och 
relationsproblem (44%). Klienterna har kunnat uppge mer än ett besvär och söker ofta 
för flera problem. Av klienterna har närmare hälften (46%) tidigare fått hjälp för psykiska 
besvär. För klientgruppen som gått i psykodynamisk terapi varierade antalet 
terapisamtal från 8 till 25 (M=19). För klientgruppen som gått i kognitiv beteendeterapi 
varierade antalet terapisamtal från 10 till 33 (M=24). 
 

Tabell 2. Deskriptiva data för klienter som gått i psykodynamisk terapi (PDT) respektive 
kognitiv beteendeterapi (KBT). Antal deltagare (N) samt procentuell fördelning av kön, 
sysselsättning och utbildning. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) avseende ålder, 
skattning av problembild samt skattning av arbetsallians. 

      PDT   KBT 

      N % M (SD)   N % M (SD) 

Ålder  17  27.82 (8.62)  24  26.96 (7.15) 

Kön         
 Män  3 17.6   4 16.7  
 Kvinnor  14 82.4   20 83.3  

Sysselsättning         
 Studerar  7 58.8   14 58.3  
 Förvärvsarbetar 10 41.2   10 41.7  

Utbildning         
 Grundskola 1 5.9      
 Gymnasium 4 23.5   3 12.5  
 Högskola/universitet 12 70.6   20 83.3  
 Annat      1 4.2  

Problembild, CORE-OM*        

  Före terapi   1.62 (.46)    1.39 (.50) 
Arbetsallians, WAI**        
 Efter terapi   6.08 (.48)    6.17 (.57) 

*= The Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure, **= Working Alliance Inventory. 

 
Studentterapier 
På Psykologmottagningen bedrevs studentterapier med inriktning PDT och KBT. 
Studentterapeuterna fördelades enligt kön och bokstavsordning av kursledare på 
klientarbetet till handledningsgrupper om 3-4 studenter. Hälften av studenterna 
fördelades till inriktning PDT och hälften till inriktning KBT. I enlighet med utbildningens 
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upplägg byter dessa grupper terapiinriktning efter två terminer. Terapierna var inte 
manualstyrda men varje psykoterapihandledare ansvarade för att lära ut den metod de 
själva var utbildade inom samt att utvärdera studentterapeuternas kompetens. Samtliga 
terapisamtal videoinspelades. Studenterna lämnade in en skriftlig minnesanteckning 
varje vecka varvid handledare gav feedback på både minnesanteckningen och 
videoinspelningen. Studentterapeuterna hade inför klientarbetet genomgått teoretiska 
grundkurser inom båda terapiinriktningarna och förväntades orientera sig efter relevant 
litteratur för KBT (Allen, McHugh & Barlow, 2008; Heimberg, Marx & Ledley, 2006; 
Ramnerö & Törneke, 2006; Westbrook et al., 2011) eller PDT (Binder & Betan, 2012; 
Casement, 1992; Killingmo & Gullestad, 2011; McWilliams, 2011). 
 

Instrument 

Terapeutdata  
Inventory of Interpersonal Problems, IIP-64 (Alden, Wiggins & Pincus, 1990) 
administrerades till studentterapeuterna i studien. IIP är ett självskattningsinstrument 
som mäter svårigheter som uppkommer till följd av interpersonella problem (Horowitz, 
Rosenberg, Baer, Ureño & Villaseñor, 1988). Formuläret har sin grund i Sullivans teori 
om interpersonella relationer (Horowitz et al, 2002) och Learys interpersonella 
circumplexmodell (Monsen, Hagtvet, Havik & Eilertsen, 2006). Alden, Wiggins och Pincus 
(1990) vidareutvecklade det ursprungliga formuläret, vilket bestod av 127 frågor, till ett 
självskattningsformulär innehållande 64 frågor. Formuläret består av två delar där del 1 
innehåller påståenden som börjar ”Jag har svårt att”, vilket följs av olika interpersonella 
svårigheter såsom förmåga att lita på andra eller sätta gränser. Påståendena i del 2 är 
sådant en gör för mycket av eller för ofta och som leder till interpersonella svårigheter, 
exempelvis ”Jag bråkar för mycket med andra” och ”Jag är för godtrogen”. Varje påstående 
skattas på en 5-gradig skala från 0 (inte alls) till 4 (oerhört). IIP-64 består av åtta delskalor 
med åtta frågor vardera, vilka konstruerades för att representera varsin oktant av den 
interpersonella cirkelmodellen (Figur 1). Dessa delskalor ligger på så sätt fördelade över 
cirkeln i relation till axlarna Dominans och Tillhörighet. Den svenska versionen av IIP-64 
har acceptabel intern konsistens och konstruktvaliditet (Weinryb, Gustavsson, 
Hellström, Andersson, Broberg & Rylander, 1996). Intern konsistens för de åtta 
delskalorna i den här studien var: Dominerande/kontrollerande α = .73, 
Hämndlysten/självupptagen α = .64, Kall/avvisande α = .74, Socialt hämmad α = .86, 
Undfallande α = .79, Alltför tillmötesgående α = .80, Självuppoffrande α = .74, 
Påträngande/behövande α = .61. Intern konsistens för helskalan var: α = .93. 
 
Självmedkänsla hos terapeuterna mättes med formuläret Self Compassion Scale, SCS, 
vilket är ett självskattningsinstrument som mäter självmedkänsla (Neff, 2003b). 
Formuläret består av 26 påståenden, fördelat över sex delskalor: Självvänlighet, 
Självfördömande, Medmänsklighet, Isolering, Sinnesnärvaro och Överidentifikation. 
Varje påstående skattas på en skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer mycket bra). 
SCS har validerats och reliabilitetstestats (Castilho, Pinto-Gouveia & Duarte 2015; Garcia-
Campaya, Navarro-Gil, Montero-Marin, Lopez-Artal & Demarzo, 2014; McBeth & Gumley, 
2012; Neff, 2003b). Resultaten visar goda psykometriska värden med intern konsistens, 
test-retest reliabilitet och konvergent validitet. Validiteten vid översättningar till andra 
språk har visat motstridiga resultat (Petrocchi, Ottaviani & Couyoumdjian, 2013; Hupfeld 
& Ruffieux, 2011; refererad i Lopez, et al, 2015). En svensk version har översatts av FoU-
enheten vid Norrbottens läns landsting. Den svenska översättningen har ännu inte 
validerats (Söderholm-Häll, 2013). Intern konsistens för delskalorna i den här studien 
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var: Självvänlighet α = .75, Självfördömande α = .85, Medmänsklighet α = .74, Isolering α 
= .86, Sinnesnärvaro α = .64 och Överidentifikation α = .67. Intern konsistens för 
helskalan i den här studien var α = .92. 
 

 
Figur 1. Illustration av den interpersonella cirkelmodellen med delskalorna i IIP, baserad 
på Horowitz et al. (2002). Delskalor ligger placerade på cirkeln utifrån deras närhet till 
axlarna Dominans och Tillhörighet. 
 

Klientdata  
Working Alliance Inventory, WAI (Horvath & Greenberg, 1989), är ett 
självskattningsinstrument för att mäta arbetsalliansen i terapier. Det är baserat på 
Bordins (1979) konceptualisering av arbetsalliansen som består av dimensionerna mål, 
uppgift och emotionellt band. WAI består av totalt 36 påståenden, vilka skattas på en 7-
gradig Likertskala från 1 (aldrig) till 7 (alltid). Instrumentet har god validitet och 
reliabilitet (Hanson, Curry & Bandalos, 2002; Horvath & Symonds, 1991; Martin, Gaske & 
Davis, 2000) och finns för patienter, terapeuter och oberoende observatörer. I den här 
studien har patientskattningen på helskalan av WAI använts. Intern konsistens för 
helskalan i den här studien var α = .91. 
 
The Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure, CORE-OM, (Barkham et 
al., 2001) är ett självskattningsinstrument som avser mäta psykisk hälsa. Formuläret 
består av delskalorna Välbefinnande, Problem/symptom, Fungerande och Risker 
fördelade över 34 items som skattas på en skala från 0-4 (Elfström, Evans, Lundgren, 
Johansson, Hakeberg & Carlsson, 2013). Studier har visat att CORE-OM har god reliabilitet 
och validitet (Barkham et al., 2001). I den här studien har vi använt oss av medelvärdet 
för samtliga items, i syfte att beskriva klienternas nivå av psykisk hälsa innan terapin. 
 

Procedur   
Terapeutdata samlades in med hjälp av ett formulär innehållande IIP, SCS samt 
bakgrundsvariabler. Enkäten distribuerades vid terminsslut till de studentterapeuter 
som nyligen avslutat en terapi på mottagningen. Deltagarna informerades om frivillighet 
samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa anonymitet. 
 
Klientdata samlas in löpande för alla klienter som genomgår terapi vid 
Psykologmottagningen. Detta sker i samband med bedömningssamtal, före de börjar sina 
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terapier samt efter avslutad terapi. En administratör på Psykologmottagningen kopplade 
samman klientdata med data för terapeuterna i vår studie. 
 
Forskningsetiska dilemman uppstod inför datainsamlingen. Då vi som författar 
uppsatsen själva är studenter vid psykologprogrammet i Umeå är populationen känd av 
författarna och vice versa. En farhåga vi hade var att deltagarna skulle uppleva problem 
med anonymitet och att de inte skulle svara sanningsenligt. För att säkerställa 
anonymiteten hos deltagarna har inga namn använts på formulären. Istället användes 
deltagarnas CAS-kod, vilket är den kod studenterna använder för att logga in på Umeå 
Universitets nätverk. Ifyllda formulär lämnades av studentterapeuterna i en stängd låda 
och avkodades samt kopplades ihop med klientdata av en oberoende administratör på 
Psykologmottagningen. I fråga om potentiellt identifierande bakgrundsvariabler, 
exempelvis ålder, så fanns möjlighet att utelämna informationen. Möjlighet fanns också 
för deltagarna att ställa frågor till författarna. 
 
Databearbetning  
Data bearbetades i IBM SPSS Statistics 22. Till att börja med användes oberoende t-test 
för att avgöra huruvida några skillnader i självskattning av IIP och SCS förelåg mellan de 
studentterapeuter som under det senaste året arbetat med KBT respektive PDT. 
Oberoende t-test användes också för att avgöra om några skillnader i skattningar av WAI 
förelåg mellan de klienter som gått i KBT respektive PDT. I data för terapeuter saknades 
svar på totalt sex items i IIP, samt tre items i SCS. Dessa saknade värden ersattes med 
medelvärden för den svarandes resterande items inom samma instrument. 
 
I databearbetningen valde vi att inte justera signifikansnivån för multipla test, då studien 
är en pilotstudie och den första studien, så vitt vi vet, som undersöker terapeuters 
självmedkänsla i relation till klientuppfattningar av psykoterapi. Vi menar att ett sådant 
förfaringsätt riskerar att prematurt utesluta relevanta samband och därför användes en 
mindre strikt metod med signifikansnivån satt på p<.05. För att undersöka sambanden 
mellan studentterapeuternas självskattningar av IIP och SCS med deras klienters 
skattningar av WAI användes Pearsons korrelationer. 
 
  

Resultat 
 

I Tabell 3 redovisas data för självskattningar av IIP och SCS hos studentterapeuterna som 
under det senaste året bedrivit PDT-terapi respektive KBT-terapi. T-test visade att det 
fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan PDT-gruppen och KBT-gruppen gällande 
självskattningarna av IIP (Se Tabell 3). 
 
Studentterapeuters interpersonella problem och arbetsallians 
Inga signifikanta korrelationer fanns mellan studentterapeuternas självskattningar av IIP 
helskala och deras klienters skattningar av WAI (Se Tabell 4), varken för KBT-gruppen 
eller PDT-gruppen. På IIP delskalenivå fanns inga signifikanta korrelationer mellan 
studentterapeuternas som bedrivit KBT-terapi och deras klienters skattningar av WAI. 
För studentterapeuterna som under det senaste året bedrivit PDT-terapi fanns en 
signifikant korrelation mellan IIP Undfallande och klientskattningarna av WAI (r=.51, 
p<.05), vilket kan tolkas som en stor effekt enligt Cohen (1992). 
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Tabell 3. Studentterapeuternas skattningar av Inventory of Interpersonal Problems (IIP) 
och Self-Compassion Scale (SCS). Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD), samt 
statistiska jämförelser mellan KBT-grupp och PDT-grupp. 

    Terapiinriktning t df p 
Cohens 

d 

      KBT PDT         

IIP        
 Helskala 0.80 (0.29) 1.07 (0.43) 2.40* 39 .03 .73 
  Dominerande 0.59 (0.54) 0.71 (0.40) .77 39   
  Hämndlysten 0.45 (0.40) 0.50 (0.29) .38 39   
  Kall 0.54 (0.48) 0.72 (0.54) 1.17 39   
  Socialt hämmad 0.88 (0.60) 1.23 (0.80) 1.60 39   
  Undfallande 0.98 (0.42) 1.51 (0.60) 3.30** 39 .01 1.01 

  Alltför tillmötesgående 1.26 (0.48) 1.57 (0.81) 1.451 23.841   
  Självuppoffrande 0.96 (0.48) 1.43 (0.58) 2.79** 39 .01 0.87 
  Påträngande 0.72 (0.42) 0.87 (0.49) 1.04 39   
SCS        
 Helskala 3.14 (0.55) 3.37 (0.65) -1.18 39   
  Självvänlighet 3.13 (0.61) 3.47 (0.71) -1.58 39   
  Självfördömande 3.16 (0.83) 2.94 (0.83) .83 39   
  Medmänsklighet 3.29 (0.87) 3.35 (0.83) -.22 39   
  Isolering 2.93 (0.98) 2.33 (1.02) 1.86 39   
  Sinnesnärvaro 3.54 (0.47) 3.61 (0.75) -.371 38.561   

    Överidentifikation 2.97 (0.67) 2.74 (0.89) .90 39     
* = p<.05, ** = p<.01, 1 = T-värde och df baseras på att likvärdig varians mellan de två grupperna inte kan 
antas enligt Levene’s Test for Equality of Variances. 
 

Tabell 4. Korrelationer (Pearsons r) mellan studentterapeuternas skattningar av Inventory 
of Interpersonal Problems (IIP) och deras klienters skattningar av Working Alliance 
Inventory (WAI).  

   KBT  PDT 

      r p  r p 

IIP       
 Helskala .25 .25  -.34 .18 
  Dominerande .15 .50  .13 .62 
  Hämndlysten .02 .92  -.25 .34 
  Kall .28 .18  -.08 .77 

  Socialt hämmad .23 .29  -.29 .26 
  Undfallande .21 .32  -.51* .04 
  Alltför tillmötesgående .20 .35  -.32 .22 
  Självuppoffrande -.07 .75  -.34 .18 
    Påträngande .15 .48  -.26 .32 
* = p<.05 

 
Studentterapeuters självmedkänsla och arbetsallians 
Inga signifikanta korrelationer fanns mellan studentterapeuters självskattningar av SCS 
på helskalenivå eller delskalenivå och deras klienters skattningar av WAI, varken för de 



13 
 

studentterapeuter som under det senaste året bedrivit terapi med KBT- eller PDT-
inriktning (Se Tabell 5). 
 
Tabell 5. Korrelationer (Pearsons r) mellan studentterapeuternas skattningar av Self-
Compassion Scale (SCS) och deras klienters skattningar av Working Alliance Inventory 
(WAI). 

   KBT  PDT 

      r p  r p 

SCS       
 Helskala -.16 .45  .05 .85 
  Självvänlighet -.31 .15  .13 .63 
  Självfördömande -.16 .77  -.39 .13 
  Medmänsklighet -.26 .23  -.32 .21 

  Isolering .07 .76  -.03 .91 
  Sinnesnärvaro -.32 .13  -.24 .35 
  Överidentifikation .03 .89  -.09 .75 
 
 

Diskussion 

 
Syftet med den här pilotstudien var att undersöka huruvida självrapporterade 
interpersonella problem samt självmedkänsla hos studentterapeuter, som under det 
senaste året bedrivit PDT-terapi respektive KBT-terapi, hade något samband med deras 
klienters skattningar av arbetsalliansen. Utifrån frågeställningarna hittade vi inga 
korrelationer gällande helskalorna av IIP eller SCS och arbetsalliansen, varken för PDT-
gruppen eller KBT-gruppen. Gällande delskalorna av IIP fanns det för PDT-gruppen en 
signifikant korrelation mellan IIP Undfallande och den klientskattade arbetsalliansen, 
medan det för KBT-gruppen inte fanns några korrelationer. Inga samband mellan 
delskalorna av SCS och arbetsalliansen fanns, varken för PDT-gruppen eller KBT-
gruppen. 
 

Studentterapeuters interpersonella problem och arbetsalliansen 

För PDT-gruppen fann vi en signifikant korrelation mellan interpersonella problem på 
delskalan Undfallande och en lägre klientskattad arbetsallians. Denna delskala i IIP 
karaktäriseras bland annat av osäkerhet, svårighet att ta initiativ och svårighet att 
uttrycka avvikande åsikter (Horowitz et al., 2002). Det är möjligt att dessa personliga 
egenskaper hos studentterapeuter med PDT-inriktning försvårar upprätthållandet av en 
god arbetsallians. Enligt komplementaritetsprincipen för dominansaxeln bör 
undfallande beteenden bjuda in motparten, i det här fallet klienten, till dominanta 
beteenden (Horowitz et al., 2002). Våra resultat tyder på att terapeuters interpersonella 
problem på delskalan Undfallande kan representera terapeutbeteenden som leder till ett 
frustrerande interpersonellt samspel. Hersoug et al. (2001) fann att terapeuter med en 
dominant stil – vilket inte är detsamma som interpersonella problem med dominans –
hade bättre arbetsallianser. Deras slutsats är att klienter föredrar aktivt involverade 
terapeuter. Dessa resultat kan möjligen förklaras utifrån det Sexton et al. (1996) 
observerade, nämligen att terapeuters osäkra beteenden påverkade arbetsalliansen 
negativt, samt att det i hög-alliansterapier fanns ett interpersonellt mönster av dominans 
hos terapeuterna och undfallande hos klienterna. Högre självskattningar på delskalan 
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Undfallande hos studentterapeuterna med PDT-inriktning kan vara relaterat till 
svårigheter med att involvera sig aktivt i terapirummet, vilket yttrar sig i en sämre 
arbetsallians enligt klienterna. Det kan också indikera en osäkerhet eller en svårighet att 
ta kommandot i terapeutrollen. Detta lämnar ansvaret att ta kommandot, med andra ord 
den dominanta rollen, i terapin till klienten själv. Eftersom grundförutsättningen för 
terapierna i studien är att klienterna faktiskt sökt hjälp för sina problem så är det rimligt 
att tänka sig att de skulle föredra terapeuter som tar en aktiv roll i att arbeta med 
klientens problem. 
 

För KBT-gruppen fann vi inga korrelationer mellan studentterapeuters interpersonella 
problem på delskalenivå och den klientskattade arbetsalliansen. Tidigare forskning som 
funnit att terapeuters interpersonella problem kunnat predicera klientskattad 
arbetsallians (Hersoug et al., 2001; Hersoug et al., 2009) har studerat främst 
psykodynamiska terapeuter. Möjligtvis finns inget sådant samband för studentledda 
terapier med KBT-inriktning. 
 

I kontrast till tidigare studier (Hersoug et al., 2001; Hersoug et al., 2009), fann vi inga 
samband mellan terapeuters självskattningar på IIP-delskalorna kall/avvisande eller 
hämndlysten/självupptagen och klienternas skattningar av arbetsalliansen. Detta gällde 
både för PDT-gruppen och för KBT-gruppen. En möjlig förklaring är delskalorna som 
ligger runt tillhörighetsaxeln av IIP inte har någon betydelse för arbetsalliansen i 
studentterapeuters psykoterapier. En annan möjlig förklaring kan vara att vår 
klientgrupp – som har en mild till måttlig problematik – skiljer sig från klientgruppen i 
dessa tidigare studier, då denna klientgrupp bestod av patienter från psykiatriska 
öppenvårdskliniker. Möjligtvis var vår klientgrupp mindre känsliga för negativa 
terapeutbeteenden. 
 
Att vi funnit en signifikant korrelation gällande IIP Undfallande för PDT-gruppen men 
inte för KBT-gruppen antyder att det kan finnas en skillnad gällande hur 
terapeutegenskaper inverkar på arbetsalliansen mellan de båda terapiinriktningarna. 
Crits-Christoph och Mintz (1991), föreslår att den enskilda terapeutens effekt möjligtvis 
inte är lika stor för terapeutiska metoder som är mer strukturerade, vilket kan vara en 
förklaring till att vi inte sett några samband för KBT-gruppen. Enligt Blagys och 
Hilsenroth (2000; 2002) är rollen som KBT-terapeut mer styrande än rollen som PDT-
terapeut. Det kan vara en orsak till att KBT-terapeuternas personliga egenskaper inte 
inverkar på arbetsalliansen i lika stor utsträckning som för PDT-terapeuterna. Att som 
terapeut i KBT ha en agenda och en lärarroll skulle utifrån interpersonell teori kunna ses 
som en metodspecifik roll som i grunden är mer dominant än den roll som PDT-
terapeuter har. Möjligtvis gör detta att undfallande interpersonella problem hos KBT-
terapeuter inte på samma sätt får en inverkan på terapirelationen och klienten. Tidigare 
studier avseende interpersonella problem som terapeutegenskap (Dinger et al., 2007; 
Hersoug et al., 2001; Hersoug et al., 2009) har tittat på i huvudsak psykodynamiska 
terapeuter. Kognitiva beteendeterapeuter är underrepresenterade i studier inom detta 
område. Våra resultat tyder på att det kan finnas skillnader mellan dessa 
terapiinriktningar gällande hur terapeutegenskaper såsom interpersonella problem 
påverkar arbetsalliansen. Den direkta skillnaden mellan korrelationerna avseende 
terapiinriktningarna undersöktes inte i föreliggande studie då grupperna var olika 
avseende interpersonella problem. 
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I våra initiala statistiska analyser såg vi signifikanta skillnader i studentterapeuternas 
självskattningar av IIP, där PDT-gruppen skattade sig signifikant högre än KBT-gruppen 
på helskalan samt delskalorna Undfallande och Självuppoffrande. Skillnaden på helskalan 
anses, enligt Cohens d (Cohen, 1992), vara måttlig. Skillnaderna på delskalorna 
Undfallande och Självuppoffrande var stora enligt Cohens d. En möjlig orsak till dessa 
skillnader är att skattningarna av IIP påverkats av den terapimetod studentterapeuterna 
bedrivit under det senaste året, antingen genom att studenternas syn på sina 
interpersonella problem förändrats eller att problemnivån i sig förändrats genom den 
träning det innebär att bedriva respektive terapimetod. Det är iögonfallande att just 
delskalan Undfallande skiljer sig åt mellan grupperna, då denna delskala också visat en 
signifikant korrelation med den klientskattade arbetsalliansen. Vi kan inte utesluta en 
omvänd kausalitet – det vill säga att studentterapeuterna som bedrivit PDT-terapi med 
en klient som skattar arbetsalliansen lägre har blivit påverkade att skatta sina 
interpersonella problem på delskalan Undfallande högre. Att det fanns statistiskt 
signifikanta skillnader mellan PDT-gruppen och KBT-gruppen gällande 
självskattningarna av IIP tyder på att dessa grupper ser olika ut, vilket gör att jämförelser 
mellan grupperna blir svåra att göra. Denna skillnad hos grupperna av studentterapeuter 
kan bero på terapiinriktningarna i sig. Huruvida det ligger till på det sättet är emellertid 
svårt att avgöra utifrån det data vi har haft till förfogande. Eftersom studenterna inte valt 
sin terapiinriktning själva är det inte sannolikt att några systematiska skillnader mellan 
dessa grupper skulle ha funnits. Det är dock inte möjligt att utesluta systematiska 
skillnader eftersom vi inom ramen för den här studien inte haft möjlighet att kontrollera 
detta. En annan potentiell orsak till skillnaden mellan grupperna är att de deltagande 
terapeuterna är just studentterapeuter. Enligt Nissen-Lie et al. (2015) står terapeuter 
inför utmaningen att integrera sina personliga egenskaper med sin professionella 
kompetens. Studentterapeuterna i vår studie kan antas vara involverade i just den 
processen, vilket skulle kunna innebära att deras sätt att relatera till sig själv och andra 
för tillfället är i en förändringsprocess. 
 

Studentterapeuters självmedkänsla och arbetsalliansen 

Studentterapeuters skattningar av sin självmedkänsla korrelerade inte med deras 
klienters skattningar av arbetsalliansen, varken på helskalenivå eller delskalenivå. Detta 
gällde både för PDT-gruppen och för KBT-gruppen. Eftersom tidigare studier har funnit 
att terapeuters introjekt eller sätt att behandla sig själv kan predicera både arbetsallians 
och utfall i terapier (Dunkle & Friedlander, 1996; Nissen-Lie et al., 2013; Nissen-Lie et al., 
2015), att terapeuters sätt att behandla sig själv tar sig uttryck i beteenden gentemot 
deras klienter (Henry et al., 1990), och att självmedkänsla har visat sig ha ett samband 
med relationellt välmående (Neff & Beretvas, 2013; Yarnell & Neff, 2013), ansåg vi det 
vara av intresse att undersöka relationen mellan studentterapeuters självmedkänsla och 
klientskattad arbetsallians. En möjlig förklaring till att inga samband kunde ses är att 
självmedkänsla inte fångar egenskaper som är relevanta för arbetsalliansen i 
studentterapier. Nissen-Lie et al. (2015) menar att alltför globala aspekter av 
personlighetsstruktur hos terapeuter kan vara för långt bort från den terapeutiska 
situationen för att vara relevanta för denna. Möjligtvis är självmedkänsla hos 
studentterapeuter, i linje med detta resonemang, ett mått som inte säger något om hur 
studentterapeuter fungerar i sina roller som terapeuter. Klienterna i den här studien har 
överlag en mildare problembild än kliniska grupper och är förhållandevis relationellt 
välfungerande. Möjligen kan det vara så att denna klientgrupps skattningar av 
arbetsalliansen inte relaterar till terapeutegenskaper såsom självmedkänsla i någon 



16 
 

större utsträckning. Det kan också vara så att mer välfungerande klienter är mer 
toleranta mot terapeuters dysfunktionella beteenden. Vi kan inte utesluta att 
arbetsalliansen hos en klientgrupp med en svårare eller mer komplex problembild skulle 
vara relaterad till självmedkänsla hos terapeuter. 
 

Begränsningar 
Eftersom deltagarantalet i den här studien var begränsat förlorar dataanalyserna 
statistisk power. Det ökar risken för typ-II-fel, vilket innebär att faktiska samband inte 
upptäcks. För att motverka denna risk sattes en signifikansnivå på .05 trots att ett flertal 
statistiska analyser gjordes. Detta ökar i sin tur risken för typ-I-fel, vilket innebär att 
slumpmässiga samband upptäcks. Det går inte att utesluta att korrelationen mellan IIP 
Undfallande hos studentterapeuter och klientskattad arbetsallians reflekterar ett typ-I-
fel. Med anledning av riskerna för typ-I- respektive typ-II-fel bör resultaten tolkas med 
försiktighet. 
 
En annan begränsning gällande skattningarna av arbetsalliansen i vår studie är att vi 
enbart hade tillgång till en retrospektiv WAI-skattning, vilken skedde i anslutning till 
terapins avslutning. Många använder sig av WAI-skattningar från session 3 (Hersoug et 
al., 2002), vilket anses vara en tidpunkt i terapin då arbetsalliansen är etablerad och 
relativt stabil över tid. Retrospektiv alliansskattning är känsligare för påverkan från 
andra faktorer. Crits-Christoph et al. (2006) menar att terapeutisk förändring kan 
inverka på klientens skattning av arbetsalliansen. I det här fallet skulle det kunna 
innebära att skattningen av arbetsalliansen påverkas av huruvida terapin har varit lyckad 
eller inte, vilket är utanför ramen för den här studien. Även terapeutskattningar samlades 
in efter avslutad terapi. Detta gör att det inte går att avgöra huruvida graden av 
interpersonella problem och självmedkänsla hos studentterapeuterna har förändrats 
under terapins gång. Reliabilitetsstudier på instrumenten visar dock att skattningar av 
både IIP och SCS är relativt stabila över tid (Horowitz, et al., 1988; Soldz, Budman, Demby 
& Merry, 1995; Neff, 2003b). 
 
Självmedkänsla är ett relativt nytt begrepp som inte är beforskat i vidare utsträckning, i 
synnerhet i Sverige. Konstruktet självmedkänsla, i form av formuläret SCS (Neff 2003a), 
har visat sig svåröversatt till andra kulturer (Lopez et al., 2015). Ytterligare forskning 
behövs därmed för att förstå hur självmedkänsla tar sig uttryck i olika kulturer likväl som 
i terapeutiska relationer. 
 
Intern konsistens (Chronbachs α) för IIP och SCS är överlag god för deltagarna i vår 
studie. Tre delskalor har dock låg intern konsistens. För IIP gäller det delskalorna 
Hämndlysten/självupptagen (.64) samt Påträngande/behövande (.61), och för SCS 
delskalan Sinnesnärvaro (.64). Ingen av dessa delskalor korrelerade signifikant med WAI 
i den här studien. Hur dessa delskalor förhåller sig till WAI får därmed anses oklart 
eftersom det inte med säkerhet går att säga att de i vår studie mäter de enhetliga 
konstrukt som de avses mäta. 

 
Implikationer för framtida studier 
Egenskaper hos studentterapeuter i relation till arbetsalliansen i terapier är ett område 
som bör studeras i större utsträckning. På grund av brister i den här studien får våra 
resultat ses som explorativa. Sambandet mellan psykodynamiska studentterapeuters 
självskattade interpersonella problem på delskalan Undfallande och klientskattad 
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arbetsallians är potentiellt intressant att studera vidare, liksom huruvida 
terapeutegenskaper har olika påverkan på arbetsalliansen beroende på terapiinriktning. 
En större kvantitativ studie med en högre grad av kontroll skulle behövas för att tydligare 
klargöra hur dessa samband ser ut. Om statistiskt säkra samband kan påvisas skulle det 
ge relevanta implikationer för utbildningen av terapeuter. Kvalitativa ansatser, i form av 
exempelvis intervjustudier, skulle också kunna tillföra kunskap kring studentterapeuters 
erfarenhet av undfallande interpersonella problem i terapisituationen. 
 
Kliniska implikationer 
Interpersonella problem på delskalan Undfallande hos studentterapeuter med PDT-
inriktning visade sig ha ett negativt samband med klientskattad arbetsallians. Detta 
antyder att osäkerhet, svårighet att ta initiativ och svårighet att uttrycka avvikande 
åsikter kan vara terapeutegenskaper som missgynnar arbetsalliansen i studentledda 
psykodynamiska terapier. Studentterapeuter bör i sin utbildning göras medvetna om 
betydelsen av sina personliga egenskaper i mötet med klienter, samt stödjas i arbetet 
med att integrera sina personliga egenskaper med en professionell terapeutisk roll. 
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