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Alliansens betydelse för utfallet i KBT 
- en sammanställning och metaanalys av 40 studiers resultat 

 
Anna Lindner 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka alliansens betydelse i KBT. 
Avsikten är att samtliga studier, publicerade mellan 1970 och första 
kvartalet 2006, som undersökt relationen mellan allians och utfall i KBT-
behandling ska omfattas. Totalt ingår 40 studier varav 34 behandlas i 
uppsatsens metaanalys. Tre effektstorlekar presenteras. För effektstorlek A 
användes samma metodik som använts i tidigare metaanalyser som 
undersökt allians-utfall. För de andra analyserna, B och C, har en mer 
selektiv, konservativ metod tillämpats. Tillkommer gör också en 
litteraturstudie som undersöker signifikans. Resultaten visar att alliansen är 
en svag prediktor för utfall i KBT. Alliansen bidrar med effektstorlekar 
som motsvarar mellan 4 och 0.7 procent av variansen i utfallet. Vidare 
framkommer att alliansinstrumentet WAI lämpar sig för mätning i KBT, då 
detta korrelerar tydligast med utfall. I litteratursammanställningen 
framkommer även att alliansen har ett samband med utfall i 
depressionsbehandling. Stöd för ett sådant samband saknas i panik-
behandling och i missbruksbehandling. En prediktoranalys visar att de 
specifika faktorer som utvärderats i studierna har en högre andel 
signifikanta samband med utfall jämfört med alliansen. 

 
Nyckelord: allians, utfall, KBT, psykoterapiforskning, metaanalys, panik, 
depression.  

 
 

I n l e d n i n g 

 

Den terapeutiska alliansen betraktas allmänt som en grundläggande komponent i 

psykoterapi, och definieras oftast i termer av samarbetsklimat och känslomässigt band 

mellan terapeut och klient. Begreppet, eller konstruktet, emanerar ur psykoanalysen. 

Freud började intressera sig för klient-terapeutrelationen så tidigt som 1913 och insåg 

att ett positivt terapeutiskt samarbete gjorde kampen mot den gemensamma fienden – 

neurosen – mer framgångsrik (1912;1913;1958). Sedan mitten av förra århundradet har 

intresset för ett positivt samarbetsklimat fått en bredare teoretisk förankring och allt 

sedan sjuttiotalet har alliansforskning bedrivits på ett systematiskt vis. För de mest 

genomgripande resultaten står flertalet metaanalyser som undersökt alliansens betydelse  

______________________________________________________________________ 

Stort tack till min handledare Lars-Göran Öst för ett givande och lärorikt samarbete. 
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för utfall. Resultaten visar att alliansen är en modest men stabil prediktor för utfallet i 

psykoterapi. I fyra metaanalyser av allians-utfallsforskning redovisas effektstorlekar 

mellan .21 och .26 (Horvath & Symonds, 1991; Horvath & Bedi 2002; Martin, Garske 

& Davies, 2000; Shirk & Karver, 2003). Emellertid skall påpekas att denna forskning är 

av eklektisk karaktär, och endast enstaka KBT-studier ingår.  

 Metanalysernas eklektiska ansats kan ses mot bakgrund av dodo bird-debatten. I 

den hänvisas till Rosensweig som redan på 30-talet framhöll att det inte är någon 

skillnad mellan olika terapiskolors framgång vad gäller resultat. Likt fågeln i sagan om 

Alice i Underlandet finns anledning att utropa: ”Alla har vunnit, och alla ska ha pris”, 

menade Rosensweig. I kölvattnet av denna inställning har ett stort intresse för 

skolövergripande faktorer vuxit fram. Dessa kallas ”gemensamma” och kontrasteras 

ofta mot terapispecifika faktorer. Till de gemensamma faktorerna hör respektfullt 

bemötande, empati, värme och alliansen. Till de specifika hör exempelvis 

överföringstolkningar, hemuppgifter och kognitiv omstrukturering. Av de gemensamma 

faktorerna har särskild vikt lagts vid alliansen. Lambert tillhör de psykodynamiska 

forskare som hävdat att alliansen står för 30 procent av variansen i utfallet (1992). En 

annan välciterad forskare, Wampold, framhåller att alliansen är vida mer betydelsefull 

än behandlingsformen (2001). Detta synsätt på alliansen har blivit snudd på vedertaget: 

Ett gott samarbete borgar för en framgångsrik terapi, oavsett metod.  

 Men det finns fler synsätt. I takt med att teori och terapi utvecklats kan fyra olika 

förhållningssätt till alliansen urskiljas (Zurhoff & Blatt, 2006). Ett är att alliansen är 

nödvändig men inte tillräcklig. Beteendeterapeuter menar ofta att ett gott samarbete 

krävs för att de specifika faktorerna ska kunna implementeras, men att alliansen ensam 

saknar bäring. En andra, Rogeriansk ståndpunkt är att en positiv allians korresponderar 

direkt med ett positivt terapiresultat. Ett tredje synsätt är det psykodynamiska, där anses 

alliansen vara en del av förändringsprocessen såtillvida att alliansen utgör en 

substantiell förutsättning för en rad tekniker. Både fria associationer, tolkningar och 

överföringar hämtar näring ur relationen med terapeuten. Ett fjärde synsätt är mer 

skeptiskt och hävdar att de specifika faktorerna ensamma är tillräckliga för att bedriva 

terapi.  

 Meningsskiljaktigheterna om de gemensamma och specifika faktorernas roll har 

också satt sina spår i behandlingsforskningen. Från att ensartat söka samband mellan 
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allians och utfall har forskningen tagit nya former och vad som kan beskrivas som andra 

generationens alliansforskning vuxit fram. I denna är det vanligt att tala om 

patientfaktorer, terapeutfaktorer och interpersonella faktorer. Att undersöka 

kombinationer mellan, så väl som självständig påverkan av, specifika och gemensamma 

faktorer samt även patient-, terapeut- och interpersonella faktorers betydelse för 

resultatet har blivit allt vanligare (Safran et al., 2002). Med patientfaktorer menas 

sådana som är unika för patienten, allt från socialgrupp till svårighetsgrad. Dito gäller 

terapeutfaktorer. De interpersonella faktorerna kan gälla allt från matchning mellan 

personlighetstyper till etnicitetsfrågor. I denna forskning används också en mer 

avancerad statistisk metodik.  

 Kanske kan man nu även tala om att en tredje generationens alliansforskning är 

under framväxande, en forskning där själva orsaksordningen ifrågasätts. Ett par studier 

belyser möjligheten att det är tidig symtomlindring som föregår och möjliggör 

alliansutvecklingen (DeRubeis & Feeley, 1990; Feeley et al., 1999). Forskningsresultat 

från nya modaliteter som internet-terapi och videokonferensbaserad terapi kan också 

sägas vidga definitionen av alliansbegreppet eller rent av ställa det på huvud. Trots 

standardiserade svar och envägskommunikation rapporterar klienterna en hög allians 

(Cook & Doyle 2002; Bouchard et al., 2000).  

 Det stora intresset för alliansen avspeglas också i antalet instrument som 

utvecklats för att mäta den samma. Sedan mitten av sjuttiotalet har olika forskargrupper 

arbetat med att förfina och vidareutveckla instrument. Mått har bland annat utvecklats 

på University of Pennsylvania, Vanderbuilt University, the Langely Porter Institute och 

University of British Columbia. Definitionen av alliansen har varierat beroende på 

teoretisk förankring. Det som är gemensamt är emellertid: (a) att alliansen speglar 

samarbetsmomentet i klient-terapeut-relationen samt (b) att det omfattar bägges 

förmåga att nå enighet om terapins bredd och djup (Horvath & Symonds, 1991). Det 

brukar också framhållas att de olika instrumenten visats korrelera, vilket talar för att det 

är samma konstrukt som mäts (Tichenor & Hill, 1989). Viss forskning talar dock för 

relativt stora skillnader i samband mellan allians och utfall beroende på vem det är som 

skattar: klient, terapeut eller observatör. I Horvath och Symonds metaanalys framkom 

att klientskattningarna bättre avspeglar utfallet jämfört med terapeutskattningar. Detta 

replikerades inte i Martins et al. (2000) metaanalys. I Horvath och Bedis metaanalys 



 4 

(2002) framkom tvärtom att det var terapeutskattningarna som hade högst samband med 

utfall. Oomtvistat är dock att alliansen ökar mellan tidiga mätningar och sena mätningar 

(Horvath & Symonds, 1991; Horvath & Bedi, 2002). Vad gäller alliansen i KBT har 

forskning visat att den är lika god som i psykodynamiskt orienterade modaliteter (Salvio 

et al., 1992; Krupnick et al., 1996). Resultat som pekar på att den skulle vara högre i 

KBT finns också (Sloane et al., 1975; Raue et al., 1993). De senare lät observatörer 

bedöma 13 kognitiva tillika 13 psykodynamiska psykoterapeuters sessioner vad gällde 

alliansstyrka. Observatörerna skattade genomgående de kognitiva terapeuternas 

sessioner högre. De psykodynamiska terapeuternas sessioner skattades lägre och visade 

även en större variation sinsemellan.  

 Vid sidan av de olika, redovisade förhållningssätten till alliansen finns ännu en 

möjlighet: Att alliansen spelar olika roll i olika terapiformer. Möjligt är att den är 

nödvändig men inte tillräcklig i beteendeterapi. Möjligt är att den i den Rogerianska 

traditionen är tillräcklig för att uppnå önskad förändring samt att den i psykodynamisk 

terapi snarast kan betraktas som en teknik i sig.  

 Syftet med denna uppsats är att försöka skapa större klarhet i vilken roll alliansen 

har i KBT. För att närma sig denna frågeställning har sambandet mellan allians och 

utfall i KBT undersökts. Vilket prognostiskt värde har alliansen i KBT? Är KBT-

studiernas alliansskattningar prediktiva för utfallet i samma utsträckning som de 

eklektiska metaanalytiska studierna rapporterat? Hur ser samma värde ut om man 

använder en mer konservativ och forskningsuppdaterad metodik vid urvalet av värden? 

Vidare, i vilken utsträckning är alliansen en signifikant prediktor vid litteraturstudium 

av var och en av dessa studier? Fanns väsentliga skillnader vad gäller alliansens 

betydelse som avspeglades i diagnoser där alliansen visat sig särskilt viktig? Tyder 

forskningen på att alliansen är en viktig prediktor och/eller är det andra faktorer som 

framträder? Hur står sig alliansen som prediktor i studier där specifika faktorer mätts?  

 

M e t o d 

 

Den här uppsatsen sammanställer resultat från 40 KBT-studier där samband mellan 

allians och utfall rapporterats. Avsikten är att omfatta samtliga KBT-studier med denna 

typ av mått som publicerats mellan åren 1970 och första kvartalet 2006. Av dessa 
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studier ingår 34 i uppsatsens metaanalys. Metaanalysen presenteras med tre olika 

effektstorlekar, A, B och C beroende på metodik. För effektstorlek A har en metodik 

som motsvarar tidigare metanalysers använts, till skillnad från effektstorlek B och C 

som bygger på en mer selektiv, konservativ metodik. Avgörande för om studierna 

inkluderats i metaanalysen är om de presenterat resultaten i form av korrelationer eller i 

samband som härrör från multivariat statistik. De senare är inte alltid användbara i 

metaanalys. De kan bara användas när de rapporterar ett icke-signifikant samband, då de 

kan översättas till en nolla. De multivariata studier som rapporterar ett positivt samband 

ingår i uppsatsens litteraturstudie. Denna innehåller samtliga studier.  

 

Urvalskriterier  

Urvalskriterierna var i stort desamma som i tidigare metanalyser: (a) att studien 

innehåller ett sambandsmått mellan allians och utfall; (b) att studien skall vara klinisk 

och inte analog; (c) att studien omfattar minst fem klienter; samt (d) att studien 

presenteras på engelska. Till skillnad från tidigare metaanalyser, som inkluderat 

opublicerat material, ingår endast studier som är publicerade i tidskrifter som har ett 

”peer-review”-förfarande. Till skillnaderna hör också att uppsatsen inkluderat barn- och 

ungdomsstudier samt gruppterapistudier. I likhet med tidigare metaanalyser ska 

utfallsmåttet vara baserat på ett mättillfälle vid avslutad behandling. 

 

Litteratursökning 

För att identifiera relevanta artiklar gjordes i ett första steg sökningar i ”abstracts”. 

Databaserna som nyttjades var PsychInfo och Pubmed. Med hjälp av sökorden alliance 

eller bond i kombination med cognitive therapy eller behavior therapy eller behaviour 

therapy eller förkortningarna CBT, CT, BT, ACT, DBT och FAP undersöktes närmare 

450 abstracts. Utifrån dessa befanns 58 artiklar intressanta att läsa i sin helhet. Bristande 

överrensstämmelse med uppsatta kriterier ledde till att 27 ratades. I ett andra steg 

undersöktes referenser i de redan identifierade artiklarna. Detta gav ytterligare ett 

femtontal artiklar. Efter läsning ratades sex. I de flesta fall ratades artiklar beroende på 

att ett sambandsmått saknades. I några fall befanns terapiformen vara annan än KBT. I 

ett par fall samredovisades KBT-resultaten med en annan terapibetingelse. I ett fall var 

det outbildade collegestudenter som ansvarade för KBT-inslaget i behandlingen. I 
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ytterligare ett fall saknades uppgift om samplestorlek. 

 

Kodningsprocedur 

Efter att studierna bedömts uppfylla ovan nämnda urvalskriterier inleddes kodningen. 

Studierna kodades under följande rubriker: Publiceringsår, antal patienter som ingick i 

KBT-behandlingen, procentuell andel män i patientgruppen, behandlingens måldiagnos 

eller målproblem, behandlingssituation (t ex inom öppen eller sluten vård), antal 

terapeuter, deras erfarenhet och kön, behandling (t ex KBT, KT eller BT), format (t ex 

individuell behandling eller grupp,) eventuell manualisering, alliansmått, alliansskattare 

samt skattningstidpunkt, utfallsmått, utfallsskattare och skattningstidpunkt för 

utfallsmått. Vidare kodades korrelationerna mellan allians och utfall.  

 Samtliga studier kodades av författaren och handledare professor Lars-Göran Öst 

separat. Med avseende på de olika metodikerna har studierna kodats två gånger. Dess 

skillnader avspeglar sig i att olika värden valts från studierna. Då studierna dessutom 

bedömts både vad gäller signifikans och på ett övergripande plan för litteraturstudien, 

har en interbedömarreliabilitet av de väsentliga datapunkterna inte varit genomförbar. 

Datapunkterna har dock diskuterats och kontrollerats. I de fall som skiljaktigheter 

förelåg diskuterades en gemensam ståndpunkt fram. 

 

Beräkning av effektstorlekar 

Metaanalysens effektstorlekar beräknades på produktmomentkorrelationens koefficient 

r (i något enstaka fall användes Spearmans rangkorrelationskoefficient rs). För 

jämförbarhetens skull och för att justera för bias beroende på r-distributionen 

konverterades alla resultat till Fishers Z.  

 Effektstorlek A (inklusiv). Denna effektstorlek har räknats fram med en metodik 

som motsvarar tidigare metaanalysers (Rosenthal, 1984; Lipsey & Wilson, 2001). I 

dessa bidrar varje studie med en effektstorlek som baserar sig på ett medelvärde av 

samtliga korrelationer mellan allians och utfall som rapporteras i studien. Icke-

signifikanta samband som inte rapporteras i siffror inkluderas, i likhet med tidigare 

analyser, som en nolla. Likaså ingår även multivariata resultat som rapporterar ett icke-

signifikant samband i form av en nolla. Effektstorleken beräknas också utan dessa 

resultat.  
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 Effektstorlek B (selektiv). I denna effektstorlek har varje studie bidragit med 

endast en korrelation, enligt Lipson & Wilsons rekommendationer (2001). Denna enda 

korrelation skall väljas på rättfärdig grund. De kriterier som använts är: 1) relevant 

utfallsmått; 2) det tidigast möjliga skattningstillfället; 3) alliansskattare. Med andra ord 

väljs i första hand den korrelation som är mest relevant i förhållande till diagnos. I andra 

hand tas hänsyn till skattningstillfället: ju tidigare, desto bättre. I tredje hand bedöms 

skattare. I de fall som de två första selektionskriterierna kvarlämnat en eller fler 

korrelationer har det värde som har en skattare annan än utfallsskattaren valts. Denna 

strategi tar hänsyn till eventuell Halo-effekt. Med andra ord avser det tredje kriteriet att 

motverka att interkorrelationen mellan två mått som skattats av samma person tenderar 

att bli hög. Denna effektstorlek presenteras både med och utan de studier som ingår med 

en nolla.  

 Effektstorlek C (konservativ). Den tredje effektstorleken bygger på en metodik 

som avviker från de tidigare metananalyserna som gjorts. Varje studie bidrar här med 

det antal korrelationer som motsvarar hur många typer av alliansskattares data som 

redovisats (klient, observatör, terapeut) respektive skattningstillfällen som rapporterats i 

förhållande till relevant utfallsmått. Med relevant utfallsmått avses ett mått som 

avspeglar diagnosen snarare än exempelvis livskvalitet eller hur pass nöjd klienten 

känner sig efter avslutad terapi. Korrelationer som baseras på uppföljningsmätningar 

används inte. Vidare har tidpunkten för alliansskattning givits ett värde: 1 = mätning 

under första tredjedelen av behandlingen; 2 = mätning under den andra tredjedelen av 

behandlingen; 3 = mätning under den sista tredjedelen av behandlingen; 4 = mätning i 

samband med eftermätning; 5 = varje session. C:s datafil har fler specifika datapunkter 

än effektstorlek A och B:s fil. I datafilen för effektstorlek A lades ett medelvärde av 

varje studies korrelationer in från början. Orsaken till detta var att en del studier 

rapporterade så många som 20 korrelationer. Till effektstorlek C, däremot, valdes 

studiernas mest relevanta korrelationer ut och utgör enskilda datapunkter likväl som de 

också ingår i ett korrelationsmedelvärde för studien. C:s många olika datapunkter ger 

stor möjlighet till att disaggregera effektstorleken och göra analyser för att undersöka 

moderatorvariabler. Även i denna effektstorlek bidrar studier där författarna inte 

rapporterar en siffra, utan endast konstaterar att resultatet var icke-signifikant, med en 

nolla. Effektstorleken beräknas också utan dessa studier.  
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 Riktlinjer vid kodning och beräkning:  

1. I likhet med tidigare metaanalyser används viktade effektstorlekar. Viktningen 

sker utifrån samplestorlek.  

2. I de fall samma sample användes i flera studier, beräknades ett medelvärde på 

dessa data. Om samplestorleken varierade i de olika studierna vägdes 

effektstorlekarna från studierna med hänsyn till detta i medelvärdesberäkningen.  

3. Varje studie bidrar med ett värde till effektstorlekarna. I de fall en studie 

innehöll två väsentligt olika KBT-betingelser (t ex KT och BT) tilläts dessa 

bidra med en egen medelvärdeskorrelation. Effektstorlek C har underkategorier 

av värden.  

4. Samplestorlekar tilläts variera i effektstorlek A, B och C. Dels med avseende på 

antalet inkluderade studier, dels vad gäller varje enskild studie. Den selektiva 

metoden (de olika metodikerna) kan innebära att effektstorleken omfattar en 

specifik fas eller utfallsmått i studien. Effektstorlek A har ofta en något mindre 

samplestorlek beroende på att A inkluderar samtliga utfallsmått och därför också 

har ett större bortfall.  

5. Vid beräkningen användes dataprogrammet Comprehensive Meta Analyses 2.0. 

 Homogenitetsanalys. Varje effektstorlek, A, B och C, testades med avseende på 

homogenitet. Syftet med testet är att undersöka om de olika värden som ingår i 

effektstorleken mäter samma populationseffekt eller om det finns värden som 

representerar undergrupper av studier som avviker i något avseende. En homogen 

distribution innebär att varje individuell studies värde endast skiljer sig från 

populationsmedelvärdet genom sampling error. Ett statistiskt test som avvisar 

nollhypotesen om homogenitet indikerar heterogenitet, d v s att skillnaderna mellan 

studiernas värden är större än vad som kan förklaras med sampling, error. 

Homogeniteten mäts med Q-värde. Ett signifikant Q-värde innebär att heterogenitet 

istället för homogenitet föreligger och att det finns anledning att söka efter 

undergrupper eller så kallade moderatorvariabler i materialet.  

 Moderatoranalys: Denna analys går ut på att gruppera effektstorlekar i exklusiva 

kategorier på basis av en oberoende variabel, och sedan testa homogeniteten mellan 

effektstorlekarna inom kategorierna samt skillnaden mellan kategorierna. Om 

mellankategorivariansen är signifikant (heterogen) betyder det att kategorimedelvärdena 
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skiljer sig åt mer än sampling error. Om den sammanslagna inomgruppsvariansen är 

homogen indikerar det att det inte finns någon mer variation mellan effektstorlekarna 

annan än sampling error på en subjekt-nivå. Den senare informationen är nödvändig för 

att testa relevansen av den oberoende variabelns förklaringsvärde vad gäller den 

ursprungliga heterogeniteten i effektstorleken.  

 File-safe N: För att undersöka hur opublicerade studier skulle kunnat påverka 

resultatet gjordes file-safe N-analys på effektstorlekarna A, B och C. Analysen beräknar 

hur många icke-funna studier med ett noll-resultat det skulle krävas för att allians-

utfallsrelationen inte längre skulle anses signifikant.  

 

Litteraturstudieförfarande 

Litteraturstudien omfattar samtliga studier. I ett första steg har dessa studier analyserats 

med avseende på signifikans. I ett andra steg har olika moderatorer undersökts i 

förhållande till signifikans. I ett tredje steg har även studierna sammanställts vad gäller 

vilka övriga prediktorer som utvärderats i dem.  

 

Mätinstrument 

I de undersökta studierna har ett stort antal instrument använts för att mäta utfall. I de 

enskilda studierna används ofta 2-10 utfallsmått anpassade efter diagnos. Både själv- 

och terapeutskattningar förekommer. I barnstudierna bidrar även föräldrar och lärare 

med skattningar. Av utrymmesskäl är det inte möjligt att redovisa alla dessa instrument 

här. För alliansskattningar har totalt 13 olika instrument använts.  

 WAI. Working Alliance Inventory skapades i mitten på 80-talet av Horvath och 

Greenberg. Instrumentet är teoriövergripande och framhålls som lämpligt för att mäta 

allians i KT (Martin et al., 2000). WAI består av 36 frågor uppdelade på tre delskalor: 

samstämmighet vad gäller uppgift och mål samt utveckling av känslomässigt band 

klient och terapeut emellan. WAI finns både i klient, terapeut och observatörsversioner 

och skattning görs på en sju-gradig likertskala. WAI har visat sig ha hög intern 

konsistens (coefficent alphas): WAI-C .96, WAI-T .95, WAI-O .98. Instrumentet har 

vidare visat hög interbedömarreliabilitet, WAI-O .92 (Tichnor & Hill, 1989). I en 

vidareutveckling av instrumentet har Tracey och Kokotovic (1989) skapat en förkortad 
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version, WAI-S. Denna version har tolv frågor. De tre delskalorna kvarstår genom att 

man behållit de fyra frågor som har högst laddning i varje faktor. 

 PENN. The Penn Helping Alliance Scale är utvecklad av forskningsgruppen kring 

Luborsky på 80-talet. Den teoretiska hemvisten är psykodynamisk (Martin et al., 2000). 

Instrumentet innehåller tio frågor som skattas på en tio-gradig likertskala. Av dessa 

frågor avser sex stycken klientens uppfattning av terapeutens hjälpande förmåga och 

fyra rör klientens upplevelse av samarbete. Instrumentets konstruktion avspeglar 

Luborskys uppfattning att alliansen har två dimensioner. I ena dimensionen finns 

patientens upplevelse av terapeuten som givande av den hjälp som behövs. I den andra 

dimensionen finns patientens upplevelse av att samarbeta mot behandlingens mål. I den 

ursprungliga versionen användes oberoende bedömare som skattare. Den versionen har 

visat på hög konsistens (coefficent alpha): .93. Interbedömarreliabilitet: .71 (Tichenor & 

Hill 1989). I senare versioner av instrumentet, i HAQ, Helping Alliance Questionnaire, 

används istället ett självskattningsformulär med tolv frågor som mäter alliansens kvalité 

utifrån patientens perspektiv. Patienterna skattar på en sex-gradig skala utan nollpunkt. 

HAQ:s psykometriska data är något oklara. I Luborskys forskning har uppgivits att 

måttet korrelerar med andra instrument i Pennfamiljen, dock utan att uppge en exakt 

korrelation (Martin et al., 2000). Ytterligare en variant av HAQ används. Den består av 

tjugo frågor som skattas av en oberoende bedömare. Hälften av frågorna rör patientens 

bidrag respektive terapeutens bidrag till alliansen. Varje fråga har en negativ och en 

positiv pol, 1-10, där 10 är det högsta positiva värdet. HRQ, Helping Relationship 

Questionnaire är ytterligare en variant av Penn-instrumentet. Det består av ett 

självskattningsformulär med elva frågor till klienten. Samma huvudaspekter, d v s 

upplevelse av terapeutens hjälpande förmåga och samarbetet i den terapeutiska 

relationen mäts.  

 CALPAS. The California Psychotherapy Alliance Scale utvecklades av Marmar 

och Gaston i början på 80-talet. CALPAS finns både i klient-, terapeut- och 

observatörsversioner. Instrumentet innehåller fyra delskalor: Patient Commitment (PC), 

Patient Working Capacity (PWC), Working Strategy Consensus (WSC) och Therapist 

Understanding and Involvement (TUI). Faktoranalys har konfirmerat de olika 

delskalorna. I en tidig version förekommer även en femte delskala: Patient Satisfaction 

(PS). Frågorna skattas på en sju-gradig likertskala. Obervatörsinstrumentet har visat en 
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intern konsistens (coefficent alpha) på .90 och en interbedömarreliabilitet på .94 

(Tichenor & Hill, 1989). Rent teoretiskt anses instrumentet ha utvecklats utifrån 

psykodynamisk tradition, dock i samklang med resultat från andra alliansinstrument 

(Martin et al., 2000). I en av studierna förkommer en kortform begränsad till fem frågor 

som skattas på en elva-gradig skala. Denna hade intern konsistens (Cronbachs alpha) på 

.87 (Muran et al., 1995). ARM – 3, The Agnew Relationship Measure, version 3, 

emanerar från samma modell av alliansen som CALPAS men är av senare datum, 1998. 

Upphovsmännen är Agnew, Davies, Stiles, Hardy, Barkham & Shapiro. I en av 

studierna förekommer en klientversion av en förkortad ARM-3. Den innehåller tolv 

frågor som skattas på en sju-gradig likertskala.  

 VTAS. The Vanderbilt Therapeutic Alliance Scale utvecklades av Hartley och 

Strupp i början på 80-talet och dess teoretiska hemvist är psykodynamisk. VTAS består 

av 18 frågor avsedda att mäta terapeutens bidrag till alliansen och 14 frågor som avser 

att mäta patientens bidrag. Därutöver innehåller instrumentet tolv frågor som mäter 

samspel och ömsesidighet parterna emellan. Observatörsinstrumentet har visat intern 

konsistens (coefficent alpha): .93. Interbedömarreliabilitet: 0.74 (Tichenor & Hill, 

1989). Skattningar i VTAS görs av en oberoende bedömare. I två av studierna 

förekommer även en omarbetad version: VTAS-revised. 

 B-L RI. Barrett-Lennard Relationship Inventory är ett instrument som utvecklades 

av Barrett-Lennard på 60-talet. Även senare versioner existerar. Instrumentet består av 

flera subskalor: empati, positiv uppfattning, negativ uppfattning, inkongruens. B-L RI 

avser att avspegla det Rogerianska konceptet av en framgångsrik terapeutisk relation 

och finns för både klient- och terapeutskattningar. En nederländsk version rapporteras 

ha en intern konsistens på .86 för män och .88 för kvinnor (Keijsers et al., 1994).  

 Barnstudier. I två studier används CPTR, Child’s Perception of Therapeutic 

Relationship. Instrumentet utarbetades först av Strupp och Hadley under sent 70-tal och 

har senare vidareutvecklas av Kendall och Morris. Frågeformuläret innehåller mellan 

sju och tio frågor som besvaras på en fem-poängsskala i samarbete med en oberoende 

kliniker. Fem av frågorna mäter barnets uppskattning av terapeuten. De övriga 

behandlar frågor om barnets känsla av närhet i förhållande till terapeuten. I en 

barnstudie används även TASC, The Therapeutic Alliance Scale for Children, utvecklat 

av Shirk och Saiz under 90-talet. Instrumentet finns i både terapeut och patient version. 
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I terapeutversionen besvaras tolv frågor på en sju-gradig skala. Barnversionen 

innehåller samma frågor men besvaras på en fyra-gradig skala. I ytterligare en studie 

används en delskala ur BPTS, Barriers to Participation in Treatment Scale. Denna 

delskala mäter föräldrarnas upplevelse av allians i form av gillande, upplevt stöd och 

öppenhet från terapeuten. BPTS är utvecklat av Kazdin, Holland och Crowley i slutet på 

90-talet.  

 Övriga. Bland studierna förekommer också alliansmått som ”Depth of 

Connection”, utvecklat av Sexton med flera (2005). I detta mått är det oberoende 

bedömare som skattar kontaktdjupet mellan klient och terapeut på en nio-gradig skala 

genom att titta på videoupptagningar. I en studie användes Psychotherapy Status Report 

av Frank och Gundersen för terapeutskattning. Skalan består av sex frågor på en fem-

gradig likert-skala. Måttet har en intern konsistens (Cronbachs alpha) på .89. I samma 

studie används också Patient Collaboration Scale, ett mått som är avsett för patienter i 

psykiatrisk slutenvård. Upphovsmän är Allen, Deering, Buskirk & Coyne (1988). 

Alliansskattningen görs i samarbete med klinisk personal och består av tolv frågor. I 

versionen som användes i den aktuella studien användes 6 av frågorna. Den interna 

konsistensen (Cronbachs alpha) var .75.  

 Även om alliansinstrumenten utvecklats i olika forskarmiljöer finns viss evidens 

för en konstruktvaliditet instrumenten emellan. CALPAS, VTAS och WAI-O har 

befunnits korrelera med högt varandra. PENN korrelerar med WAI-O. De övriga WAI-

instrumenten korrelarerade inte med CALPAS, VTAS eller PENN, ej heller med 

varandra (Tichenor & Hill, 1989). Viss evidens finns också för att B-L RI och WAI-C 

korrelerar med varandra (Salvio et al., 1992). 

 

R e s u l t a t 

 

Litteratursökningens resultat blev 40 studier som nedan. Sju av dem delar sample med 

en annan studie i sökningen: Gaston et al. (1991, 1998) respektive Marmar et al. (1989) 

använder samma sample. Samma sak gäller Constantino et al. (1997) och Wilson et al. 

(2002) samt Arnow et al. (2003) och Klein et al. (2003). 36 studier har således ett 

oberoende sample. Beaktat detta omfattar studien 2461 klienter (motsvarar effektstorlek 

A, något större antal klienter ingick B och C), varav ungefär 57 procent var män. 



 13 

Merparten av studierna utgår från en psykiatrisk diagnos. Tre rör beteendeproblem som 

partnervåld, social osäkerhet och riskbeteende efter hjärt- och kärlsjukdom. Flertalet 

klienter som ingick i de undersökta studierna behandlades i öppenvård. I två studier 

bestod samplet av patienter i slutenvård. 21 studier uppger reliabilitet för alliansmåtten i 

form av ett alphavärde. Medelvärdet av dessa var: .88. Endast sju studier uppgav ett 

värde för interbedömarreliabilitet. Medelvärdet för denna var: .67 (I .58, .96).  

 I presentationen av studierna markeras för vilka effektstorlekar studierna ingår i, 

samt om studien saknar multivariat statistik (*) och om den kan betraktas som 

randomiserad kontrollerad (+). För enkelhets skull betraktas alla kontrollbetingelser som 

CT, i bemärkelsen ”clinical trial”. Med andra ord accepteras även aktiva betingelser 

som kontroll. De multivariata studier som har ett icke-signifikant samband mellan 

allians och utfall och som ingår med en nolla finns också utmärkta (0). De studier som 

saknar bokstavsbeteckning ingår endast i litteraturstudien.  

 

Arnow et al. (2003). I studien undersöks hur reaktans hos deprimerade klienter påverkar 

behandlingen. I studien, som har tre betingelser, deltar 261 personer i KBT-behandling 

med eller utan anti-depressiv medicin. Vid sidan om reaktans undersöks också hur 

allians och initial svårighetsgrad korrelerar med utfallet. I kombinationsgruppen var 

alliansen en signifikant prediktor för utfallet. För gruppen som enbart fick terapi var 

både alliansen och initial svårighetsgrad prediktorer.  
+ 

 

Barber et al. (2001). Denna studie syftar till att undersöka alliansens prognostiska värde 

i förhållande till utfallet i behandling av kokainmissbruk. 308 missbrukare 

randomiserades till fyra olika behandlingsbetingelser, varav 101 ingick i en KT-

betingelse. Regressionsanalysen visar att alliansen saknar prognostiskt värde för utfallet, 

däremot finns en signifikant relation mellan allians och hur länge patienten blir kvar i 

behandling. Ju starkare allians, desto kortare tidsperiod stannar klienten kvar i 

behandling. Samtidigt kvarstannade klienterna i KT-betingelsen längst i behandling. 
+A, B, C 0 

 

Carroll et al. (1997). Studien syftar till att undersöka vilken roll alliansen har i KBT-

behandling jämfört med en minimal behandlingsintervention. Efter randomisering 
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mellan KBT eller behandlingsinterventionen, som endast innebar empatiskt bemötande 

och saknade specifika behandlingsmetoder, ingick 103 kokainister i KBT-betingelsen. 

Studien visar att alliansen är en signifikant prediktor för de klienter som genomgått en 

minimal behandlingsintervention, men inte för de som fått en KBT-behandling. 

Allinsen skattades dock högre i KBT än i den minimala interventionen. I denna studie 

konstateras också att varken terapeutfaktorn eller behandlingsspecifika interventioner 

signifikant korrelerade med resultatet.  
+A, B, C 0 

 

Casey et al. (2005). Denna studie syftar till att undersöka hur kognitioner och alliansen 

påverkas tidigt och sent i KBT behandling för klienter som lider av panikstörning. 

Studien omfattar 106 klienter som randomiserats till tre olika KBT-behandlingar. 

Behandlingarna omfattar tolv respektive sex sessioner. I en av korttidsbehandlingarna 

används även en palmtop-dator, bland annat för hemuppgifter. Alliansen är inte en 

signifikant prediktor för förändring av paniksymptom i någon av dessa behandlingar. I 

studien undersöks också alliansen roll för klienternas kognitiva förändring. Den saknar 

signifikans för tidig kognitiv förändring, däremot finns en signifikant relation mellan 

allians och minskning av katastroftankar i slutfasen av behandlingen. 
+A, B, C 

 

Castonguay et al. (1996). Tre faktorers värde för att predicera utfallet i KT för 

depression undersöks i denna studie. Dels en specifik faktor för kognitiv terapi, 

terapeutens fokus på klientens förvrängda kognitioner, dels två gemensamma faktorer: 

alliansen samt klientens emotionella och kognitiva engagemang. 30 deprimerade 

klienter ingår. Resultaten visar att deras förändring inte förutsägs av den specifika 

faktorn som uppmätts, utan av de två gemensamma faktorerna. I utfallsmåttet BDI är 

det den emotionella och kognitiva engagemanget som förklarar variansen, i HDRS är 

det den uppmätta alliansen.  
A, B, C 

 

Cloitre et al. (2002). I denna studie undersöks en KBT-behandling för PTSD. 

Behandlingen är uppdelad i två faser med affekt- och samspelsreglering i en första fas 

och exponering i en andra fas. 31 klienter deltar i behandlingen. Alliansskattningar och 
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förbättring i affektreglering i första fasen förutsäger resultat av exponering i fas två. I 

studien undersöks också tekniker som avser att förbättra humörsreglering samt 

exponering, vilka båda är signifikanta för behandlingens framgång. I denna 

undersökning används ej multivariat statistik. 
+A, B, C* 

  

Connors et al. (1997). I denna studie undersöks vilken roll alliansen har i behandling av 

alkoholister, både vad gäller alkoholkonsumtion och kvarstannande i behandling. 

Studien är tudelad. Den första studien gäller öppenvårdspatienter. Den andra omfattar 

patienter för vilken behandlingen innebär en fortsättning i en vårdkedja. De har med 

andra ord nyligen genomgått en annan behandling för sin alkoholism. I både studierna 

har klienterna randomiserats till tre olika betingelser, varav en var KBT. Totalt ingår 

333 klienter i KBT-behandling. Både klient och terapeut skattar allians i denna studie. 

Resultaten visar att både terapeutskattad och patientskattad allians var en prediktor för 

öppenvårdspatienternas utfall. För eftervårdspatienterna var alliansen en svag prediktor. 

Här fanns endast ett signifikant samband mellan terapeutskattningar och antal dagar 

utan drickande.  
+A, B, C 
 

Constantino et al. (2005). Här utforskas sambandet mellan patientfaktorer och allians 

för bulimipatienter i två olika behandlingar. Klienterna randomiseras antingen till KBT 

eller interpersonell terapi, varav 73 ingick i KBT-gruppen. Studien visar att 

patientfaktorer som förväntningar och svårighetsgrad vid baseline var relaterade till 

klienternas utveckling av allians. I studien framkommer att alliansen, uppmätt såväl 

tidigt som i mitten av behandlingen, var en signifikant prediktor för utfallet i KBT-

betingelsen.  
+A  

 

DeBeurs et al. (1995). I denna studie undersöks en KBT-behandling för panikstörning 

med agorafobi. Före exponering in vivo behandlades klienterna med hyperventilering- 

och andningsträning. I studien undersöks också ett flertal faktorers prognostiska värde 

för utfallet. Bruk av psykofarmaka, grad av lidande och varaktighet befanns vara 
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prediktiva faktorer för utfallet. Icke signifikanta faktorer var alliansen och grad av 

äktenskaplig samhörighet. Resultaten baserar sig på 31 klienter.  
A, B, C* 
 

DeRubeis & Feeley (1990). I denna studie undersöks vilken typ av faktorer som leder 

till förändring i KT för depression. De faktorer som undersöks är allians, 

terapeutbeteende med avseende på värme och empati och terapeutens metodtrogenhet. 

Metodtrogenheten delas upp i två faktorer ”concrete” som avser att avspegla symptom-

fokuserade metoder och ”abstract” som avser att mäta mera abstrakta diskussioner. 25 

klienter ingår i behandlingsgruppen. Resultatet visar att den enda faktorn som predicerar 

utfallet är faktorn ”concrete”. Alliansen predicerar inte, istället framkommer att tidig 

symptomförbättring föregår och predicerar alliansen uppmätt i slutet av behandlingen. 
A, B, C* 
 

Feeley et al. (1999). I denna studie intresserar sig författarna för den kronologiska 

ordningen mellan symptomförbättring och allians samt metodtrogenhet i KT för 

depression. Studien avser att replikera DeRubeis och Feeley (1990) och omfattar 25 

klienter. Terapeutbeteende och metodtrogenhet korrelerades med symptomförbättring, 

såväl före som efter mätningarna. I likhet med föregående studie befanns ”concrete” 

predicera utfallet. Alliansen var inte en signifikant prediktor för utfallet, däremot kunde 

tidig symptomförbättring förutsäga alliansutvecklingen. På en trendnivå var alliansen en 

negativ prediktor.  
+A, B, C 
 

Ford (1978). Här undersöker författaren betydelsen av klientens upplevelse av den 

terapeutiska relationen i självförtroendeträning. 32 klienter randomiseras till tre olika 

BT-betingelser. Alliansen predicerar inte utfall.  
+A, B, C 
 

Gaston et al. (1991). Denna studie undersöker alliansen som prediktor för utfallet i 

behandling av äldre, deprimerade klienter. Klienterna randomiserades till fyra 

betingelser varav 33 behandlades antingen med KT eller BT. Alliansen är inte en 

signifikant prediktor i denna studie, eventuellt beroende på litet sample.  
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+A, B, C 
 

Gaston et al. (1998). I denna studie undersöker författarna samma sample som ovan. 

Allians, teknik (i form av tolkningar eller stödjande interventioner) och interaktionen 

dem emellan utvärderas vad gäller prediktion av utfall. I KT är alliansen och bruk av 

tolkande interventioner prediktorer för utfallet. I BT är initial svårighetsgrad och allians 

prediktorer. I båda betingelserna var andelen tolkande interventioner, givna i mitten av 

terapier med låg allians, prediktiva för utfallet. De signifikanta resultaten som 

rapporteras bygger på en av delskalorna i alliansinstrumentet, medan de andra 

delskalorna saknade ett signifikant samband med utfallet.  
+  

 

Hardy et al. (2001). I denna studie undersöks om klienternas samspelsstil predicerar 

utfallet av KT-behandling mot depression. Alliansen befanns vara en predikor för utfall. 

Vidare undersöks om alliansen är en mediator i förhållandet mellan samspelsstil och 

utfall. För att alliansen skall anses ha en medierande effekt krävs att samspelsstil skall 

predicera både allians och utfall samt att alliansen skall predicera utfall, krav som data 

uppfyllde. Utöver att alliansen befanns vara en signifikant mediator befanns även 

samspelsstil vara en prediktor för utfallet. 24 klienter ingick i samplet.  
A 

 

Hoffart et al. (2005). Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av alliansen 

och terapeutens kompetens i KT för panikpatienter med personlighetsproblem av kluster 

C-typ. Samplet bestod av 35 slutenvårdspatienter. Terapeutens kompetens kunde 

kopplas till en minskning av kluster c personlighetsdrag och av negativa 

självföreställningar, men inte till en minskning i paniksymptom. Alliansen var inte en 

prediktor. 
A, B, C 0 

 

Houge et al. (2006). I denna studie undersöks relationen mellan allians och utfall i 

KBT-behandling för drogmissbrukande ungdomar. Studien jämför två olika betingelser: 

individuell KBT-behandling eller familjeterapi (MDFT). 56 ungdomar behandlades med 

KBT. Alliansen befanns inte vara en signifikant prediktor för utfallet. Lika så saknade 
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alliansen signifikant relevans för kvarstannande i behandling. I familjeterapibetingelsen 

befanns alliansen mellan föräldrar och terapeut vara en prediktor för utfallet.  
+A, B, C 0 

 

Kaufman et al. (2005). Studiens syfte är att undersöka olika möjliga mediatorer i KBT-

behandling av ungdomar med uppförandestörning och depression. Behandlingen gavs i 

grupp och ett flertal KBT-specifika faktorer (automatiska tankar, avslappning, social 

färdighet, trevliga aktiviteter, problemlösning) och två gemensamma faktorer (allians 

och gruppsammanhållning) utvärderades. 45 ungdomar deltog och motsvarande antal 

randomiserades till en pedagogisk betingelse. Den enda faktor som visade sig vara en 

mediator var minskning av negativa automatiska tankar. Alliansen var ingen mediator 

och saknade också prognostiskt värde för utfallet.  
+A, B, C 0 

 

Kazdin & Wasell (1999). Studien omfattar 200 barn med uppförandestörning och deras 

föräldrar, som deltar i tre olika former av KBT-behandling. Syftet är att undersöka vad 

som predicerar terapeutisk förbättring samt att undersöka hur upplevda hinder för 

behandlingen påverkar utfallet. I instrumentet för att mäta ”upplevda hinder” finns en 

delskala för skattning av alliansen mellan förälder och terapeut. Dessa skattningar 

korrelerade signifikant med utfallet i behandlingarna. I studien undersöks också 

patientfaktorer som låg socioekonomisk status, stress och mentala problem hos 

föräldrarna. Dessa faktorer har också en signifikant inverkan på utfallet.  
A, B, C 
 

Kazdin et al. (2005). I en uppföljande studie ingår 185 barn med uppförandestörning. I 

denna vill författarna skaffa sig mer kunskap om hur alliansen påverkar utfallet i KBT-

behandlingen. Undersökningen gäller både alliansen mellan barn och terapeut 

respektive föräldrar och terapeut. Båda relationerna visade sig vara signifikanta i 

förhållande till utfallet. 

 

Keijsers et al. (1994). Den här studien undersöker vilka faktorer som kan förutsäga ett 

dåligt behandlingsresultat i KBT för klienter med OCD. 40 klienter deltar i studien, 

varav sex personer ej hade tvångsmässiga handlingar utan led endast av tvångstankar. 
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Resultatet visar att det fanns ett samband mellan alliansen och resultat för klienterna 

med enbart tvångstankar. Likaså påverkade svårighetsgrad, varaktighet, depression och 

motivation. I den övriga gruppen var alliansen inte en prediktiv faktor för utfallet. För 

dem var det istället svårighetsgrad och depression som predicerade utfallet.  
+A, B, C * 
 

Kendall (1994). Syftet med denna studie är att undersöka en KBT-behandling för barn 

med ångeststörningar. 27 barn deltog i behandlingen och motsvarande antal 

randomiserades till väntelista. Barnets uppfattning om alliansen mättes men var inte 

signifikant för utfallet. Inte heller föräldraengagemanget, skattat av terapeuten, hade en 

signifikant relation med utfallet.  Författaren reserverar sig för att en viss restriction of 

range kan ha påverkat resultatet.  
A, B, C *  
 

Kendall et al. (1997). Här replikerar författaren KBT-behandlingen mot ångeststörning. 

Denna gång deltar 60 barn i den aktiva betingelsen. Den faktor som befanns ha ett 

prediktivt värde för utfallet var exponering. Varken allians, terapeutisk erfarenhet, 

barnets ålder, komorbiditet eller föräldraengagemang hade någon betydelse för 

resultatet. Författaren reserverar sig för att restriction of range kan ha påverkat 

möjligheten att värdera alliansens förhållande till utfallet. 
+A, B, C 0 
 

Klein et al. (2003). I denna studie undersöks den terapeutiska alliansen i 

depressionsbehandling. Studien har tre betingelser och 275 personer deltar i KBT-

behandling med eller utan anti-depressiv medicin. När alliansens värde som prediktor 

undersöks kontrolleras för tidig förbättrings påverkan på alliansen, i enlighet med 

DeRubeis och Feeleys resultat. Likaså kontrolleras för klientfaktorer som t ex 

personlighetsstörning och drogmissbruk. Resultatet visar att alliansen var en 

självständig prediktor för förbättring av depressiva symptom vid behandlingens slut. 

Resultaten i denna studie stödjer delvis DeRubeis och Feeleys undersökningar. 

Förändring av depressiv symptomatologi predicerade alliansen i slutfasen av 

behandlingen, dock inte i början av behandlingen. Denna studie använder data från 

samma sample som Arnow et al., 2003.  
+A, B, C 
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Marmar et al. (1989). Denna studie bygger på samma sample med äldre deprimerade 

som även Gaston et al. (1991, 1998) redovisat. I BT-betingelsen saknade alliansen en 

signifikant relation till utfallet. I KT korrelerade endast en av delskalorna i instrumentet 

med utfallet.  
+A, B, C 
 

Muran et al. (1995). Denna studie syftar till att undersöka hur alliansen samt 

förändringar i klientens stämningsläge, efter session jämfört med före, förhåller sig till 

helhetsutfallet av terapi. Terapiformen är KT. 53 klienter som har svårigheter som 

motsvarar en ångest- och/eller depressionsdiagnos deltar. Stämningslägen som 

depression, ångest, optimism samt kognitiv förändring mättes. Resultatet visade att 

endast allians och kognitiv förändring var signifikant relaterade till utfallet. Dock 

presenteras alliansskattningen med endast en delskala i instrumentet.  
C 
 

Nelson & Borkovec (1989). Författarna undersöker ett flertal variabler för att utvärdera 

vad klientens engagemang i KBT-terapin betyder för utfallet. Samplet består av 30 

klienter diagnostiserade för GAD. De faktorer som visade sig vara prediktiva för utfallet 

var alliansen, förbättring i daglig, självupplevd ångest, tillfredställelse med innehållet 

samt längd och antal sessioner per vecka.  
+ 

 

Ramnerö & Öst (in press). I studien undersöks relationen mellan klienters och 

terapeuters upplevelse av varandra samt allians och utfall. Klienterna led av panik med 

agorafobi och var 49 till antalet. Alliansen saknade signifikans för KBT-behandlingens 

utfall, även om de patienter som förbättrades under uppföljningsmätningar generellt sett 

hade högre alliansskattningar än de som inte förbättrades. Upplevelsen av motparten var 

delvis en prediktor. Terapeutens upplevelse av patienten som aktiv och målinriktad 

korrelerade med utfall. Patientens upplevelse av terapeuten korrelerade däremot inte 

med utfallet. 
+A, B, C* 
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Rector et al. (1999). Denna studies syfte är att utröna vilka samband som finns mellan 

allians och tekniska aspekter i KT. 47 deprimerade klienter ingår. Resultatet visar att 

alliansen saknar självständig påverkan på utfallet vad gäller depression. Dock var 

delskalor prediktiva för utfallet av dysfunktionella tankar. Studien visar att en 

minskning av dysfunktionella tankar inte alltid var korrelerat med en minskning i 

depression. Här fanns en samverkan mellan dysfunktionella tankar och allians: En 

minskning av dysfunktionella tankar var endast prediktiv för utfallet när alliansen var 

hög. När alliansen var låg var inte en minskning av dysfunktionella tankar viktigt för 

minskning av depression.  
A, B, C 
 

Safran & Wallner (1991). Syftet med denna studie var att undersöka det prediktiva 

värde för utfallet hos två olika alliansmått, WAI och CALPAS, i KT. 22 klienter med 

svårigheter som motsvarar en ångest- och/eller depressionsdiagnos deltog. Resultatet 

visar att alliansmåtten korrelerade bäst med Global Success Ratings. CALPAS 

korrelerade även för depressionsskattningar vid slutet av terapin. Alliansen predicerade 

inte skattningar av ångest, skattningar i SCL-90-R eller förbättring i patientens 

självupplevda problembild.  
A, B, C* 
 

Svensson & Hansson (1999). Här undersöks alliansens betydelse för KT med 26 

schizofrena eller av annat skäl kroniska slutenvårdspatienter. Undersökningen visar att 

alliansen var stabilt godtagbar eller bra mellan de flesta patienter och terapeuter. 

Terapeutskattningar av alliansen visade sig vara prediktiva för utfallet.  
A, B, C 

 

Taft et al. (2003). KBT i grupp för män som gjort sig skyldiga till partnervåld 

undersöktes i denna studie. 107 män deltog. Gemensamma faktorer, allians och 

gruppsammanhållning, samt klienternas engagemang, mätt i hemuppgifter och antal 

bevistade sessioner, studeras i förhållande till utfall. Klientskattad allians saknade 

signifikans för utfallet. Terapeutskattad allians korrelerade signifikant med minskat 

psykologiskt våld efter behandlingen. Antal utförda hemuppgifter korrelerade med 
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minskat psykologiskt våld och terapinärvaro korrelerade med fysiskt våld. Även 

gruppsammanhållningen var en signifikant prediktor för minskat fysiskt våld.  

 

Trepka et al. (2004). I denna studie jämförs allians och terapeutkompetens i förhållande 

till utfall i KT. 21 deprimerade klienter deltog. Alliansen befanns vara en signifikant 

prediktor för utfall till skillnad från terapeutkompetens som inte befanns vara en 

signifikant prediktor.  
A, B, C 
 

Turner (2000). Denna studie rapporterar resultat från en naturalistisk undersökning som 

jämför två olika terapier för klienter med borderline personlighetsstörning. Nio patienter 

deltog i en DBT-betingelse som innebar både grupp- och individualterapi. Alliansen var 

en signifikant prediktor för utfallet.  

 

vanAndel et al. (2003). En KBT-gruppbehandling för patienter som tillfrisknat från en 

hjärt- och kärlsjukdom i syfte att minska riskbeteende utvärderades. Författarna studerar 

relationen mellan gruppsammanhållning, allians och utfall vad gällde livskvalitet och 

diastoliskt och systoliskt blodtryck. 42 patienter deltog. Alliansen var en signifikant 

prediktor för förbättrade värden för systoliskt blodtryck och för en delaspekt av 

livskvalitetsinstrumentet.  
A 

 

Wilson et al. (1999). Denna studie jämför psykologisk och farmakologisk behandling av 

bulimi. 32 klienter ingick i en KBT-betingelse. Negativa prognostiska faktorer var hög 

frekvens av hetsätning och kräkbeteende vid baseline samt tidigare drogmissbruk. 

Alliansen var inte signifikant prediktor för utfallet. I studien prövas även den 

tidsmässiga relationen mellan symptomförbättring och allians. Visst stöd för att 

alliansutvecklingen föregås av symptomförändring framkommer.  
+A, B, C 0 
 

Wilson et al. (2002). I denna studie undersöks vilka mekanismer i KBT som påverkar 

symptomförbättring för klienter med diagnostiserad bulimi. Samplet är det samma som i 

Constantino et al. (2005). Självtillit när det gällde ätbeteende, negativ affekt och 



 23 

kroppsform i mitten av behandlingen var relaterat till utfallet. Alliansen var inte en 

signifikant mediator. Den mediator som befanns signifikant var bantningsstopp. 
+A, B, C 0 
 

Woody & Adessky (2002). Utvecklingen av allians, gruppsammanhållning och 

hemuppgiftsutförande i KBT-gruppbehandling för social fobi utvärderas i denna studie. 

53 klienter ingick. Alliansen ökade linjärt medan hemuppgiftsutförandet minskade 

linjärt. Gruppsammanhållning låg på en konstant nivå. Allians eller 

hemuppgiftsutförande var inte signifikant relaterat till utfall.  
A, B, C 0 
 

Zuroff & Blatt (2006). Här utforskas alliansen i en depressionsstudie som innehåller ett 

flertal olika betingelser. 44 klienter randomiserades till KT-betingelsen. Resultatet visar 

att en positiv allians, som den uppfattas av klienten, predicerar en snabbare nedgång av 

depressionsymptom. Vad gäller utfallet var alliansen en tydlig prediktor. I studien 

kontrollerades för olika patientfaktorer så väl som tidig förbättring. 
+A, B, C 

 

Öjehagen et al. (1997). I denna studie undersöks alliansens prediktiva värde i två olika 

alkoholbehandlingar. 17 klienter randomiserades till KBT-behandling. Alliansen hade 

inget prediktivt värde för alkoholkonsumtion under och efter behandling. Däremot fanns 

en signifikant relation, i oväntad riktning, för alkoholkonsumtion efter 3 år. Ju starkare 

allians, desto högre alkoholkonsumtion.  
+A, B, C 

 

Resultat av metaanalys 

För att kunna jämföra resultaten med tidigare metaanalyser på området användes dels 

samma metod som i dessa, dels två andra metoder som avsåg att försöka ringa in 

alliansens samband med utfall lite mer exakt. I tabell 1 redovisas effektstorlekarna i 

varians. Nedan redovisas effektstorlekarna i totalmedelvärdeskorrelationer.  

 Samband mellan allians och utfall – inklusiv effektstorlek (A). I denna 

effektstorlek ingår 33 studier och varje studie bidrar med ett medelvärde av samliga 

korrelationer mellan allians och utfall som rapporteras i studien. 2077 individer ingick i 
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totalsamplet. Den viktade totalmedelvärdeskorrelationen mellan allians och utfall 

uppgick till .15 (CI .078, .216; n = 33). Kontroll för heterogenitet gav ett Q-värde på 

67.25 (df = 32, p < .001) vilket indikerar att korrelationen representerar en heterogen 

population. När de studier som ingått med en nolla uteslöts blev resultatet .20 (IC .123, 

.282; n = 21). Kontroll för heterogenitet gav ett Q-värde på 37.98 (df = 23, p < .01) 

vilket indikerar att även denna effektstorlek representerar en heterogen population.  

 Samband mellan allians och utfall – selektiv effektstorlek (B). I denna effektstorlek 

ingår 30 studier. Varje studie bidrar med en korrelation i enlighet med en på förhand 

bestämd selektionsordning. Totalsamplets storlek uppgick tillm 1967. Den viktade 

totalmedelvärdeskorrelationen mellan allians och utfall var .09 (IC .021, .148; n = 30). 

Kontroll för heterogenitet gav ett Q-värde på 45.02 (df = 29, p < .03) vilket indikerar att 

korrelationen representerar en heterogen population. När studier som ingått med en 

nolla uteslöts blev resultatet .15 (IC .050, .244; n = 17). Q- värdet var 33.77 (df = 16, p 

< .01) och visade att heterogenitet förelåg. 

 Samband mellan allians och utfall – konservativ effektstorlek (C). I effektstorleken 

omfattas 34 studier, varav tre bidrar med dubbla betingelser. Totalsamplestorleken var 

2107. Effektstorleken innehåller studiernas medelvärdeskorrelationer som i sin tur 

avspeglar de relevanta korrelationerna i studien. Den viktade totalmedelvärdes-

korrelationen mellan allians och utfall uppgick till .10 (IC .049, .153; n = 37). Kontroll 

för heterogenitet gav ett Q-värde på 51.30 (df = 36, p < .05) vilket indikerar att 

korrelationen representerar en heterogen population. När studierna som ingått med en 

nolla avlägsnades blev resultatet .15 (IC .154, .085; n = 24). Q- värdet var 37.98 (df = 

23, p < .03) vilket innebar att effektstorleken var heterogen.  

 Heterogeniteten visar att homogenitet i effektstorlekarna saknas. Med andra ord 

brister studierna i enhetlighet i sitt bidrag till de genomsnittliga effektstorlekarna. Detta 

manar till söka efter moderatorvariabler i materialet.  

 

Tabell 1: Effektstorlek uttryckt i varians: 

 A B C 

Studier som rapporterar noll 2.25% 0.7% 1.1% 

Exkl. studier som rapporterar noll 4.16% 2.22% 2.37% 

 



 25 

Moderatoranalyser 

En rad moderatoranalyser gjordes för att försöka identifiera möjliga homogena 

subgrupper av värden inom respektive effektstorlekar då dessa visat sig vara heterogena. 

Samtliga effektstorlekar undersöktes för moderatorvariabler. Effektstorlek C 

undersöktes särskilt ingående då den hade flest datapunkter. De potentiella moderatorer 

som utvärderas var alliansskattare, alliansmått, diagnosgrupp. En särskild undersökning 

av missbruksstudier gjordes också.  

 Alliansskattare. För effektstorlek C gjordes en moderatoranalys för att undersöka 

om typ av skattare utgjorde en relevant moderator. Resultatet visade att sambandet 

mellan allians och utfall i klientskattningar var .14 (n = 21, p = .00). I 

terapeutskattningar var sambandet .11 (n =8, p .003). För observatörsskattningarna var 

sambandet -.02, vilket inte var signifikant (n = 8, p = .78). Skattarkategorierna var dock 

homogena mellan sig vilket gör att skattare inte kan anses vara en moderatorvariabel i 

effektstorlek C. Samma analys i effektstorlek A och B gav en liknande tendens vad 

gäller storleksordning mellan olika skattare och utfall, men observatörs- och 

terapeutskattningsvärdena uppnådde inte signifikans. För klientskattningar var 

sambandet med utfall i A .22 (n = 15, p = .00). I B var motsvarande samband .22 (n = 

10, p = .00). Skattare var en moderatorvariabel i den selektiva effektstorleken B 

(beräknad utan studier som inkluderats i form av nollor).  

 Alliansmått. Alliansmåttens betydelse för effektstorleken C visar att WAI var det 

alliansmått som korrelerade högst med utfall: .16 (n = 14, p = .00). Sambandet mellan 

allians och utfall mätt med CALPAS gav .11 (n = 8, p = .06). PENN:s samband var -.08 

(n = 5, p = .24). RI:s samband var .11 (n = 4, p = .16). Endast värdet för WAI 

instrumentet nådde signifikans. WAI, CALPAS, PENN och RI var homogena inom sig 

och heterogena mellan sig vilket tyder på att alliansmått är en moderatorvariabel. 

Samma tendenser vad gäller storleksordning för alliansmåttens samband fanns i de 

andra effektstorlekarna. Likaså utgör alliansmått en moderatorvariabel i effektstorlek B.  

 Diagnos. Studierna delades också upp i tre diagnoskategorier: Depression, ångest 

och missbruk. För effektstorlek C var sambandet mellan allians och utfall i 

depressionsstudier .19 (n = 11, p = .00). Sambandet i ångeststudier var .08 (n = 15, p = 

.05). I missbruksstudier var sambandet .12 (n = 9, p = .00). Diagnoskategorierna var 

homogena inom sig, men inte heterogena mellan sig vilket gör att diagnoskategori inte 
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kan betraktas som en moderatorvariabel. Samma storlekssamband fanns i de övriga 

effektstorlekarna, men flera av värdena var icke-signifikanta (se tabell 2). I effektstorlek 

B är diagnoskategorierna en homogena inom sig, men inte heterogena mellan sig. I A 

var kategorierna både heterogena inom och mellan sig. 

 Missbrukstudier. Missbruksstudierna var fem till antalet och hade, vid sidan av ett 

extremt högt värde, genomgående låga korrelationer med utfall. För att prova om dessa i 

egen kraft var en moderatorvariabel undantogs dessa. Effektstorlek C, som tidigare varit 

heterogen, blev då homogen med ett Q-värde på 37.45 (df = 27, p  > .05).  

 File-safe N-analys: Nedan redovisas det potentiella antal studier med ett icke-

signifikant samband mellan allians och utfall som skulle krävas för att upphäva de 

signifikanta effektstorlekarna. Analysen rör tänkbara studier som ej publicerats eller 

hittats i littertursökningen. Effektstorlek A = 298, effektstorlek B = 57, effektstorlek C = 

158.  

 

Tabell 2: Samband mellan allians-utfall per diagnoskategori/effektstorlek. 

Diagnoskategori:  A B C 

Depression .25*** .19*** .19*** 

Ångest .08 .05 .08* 

Missbruk .08* .09 .11*** 
* p < .05, ** p < .03, *** p < .001 

 

Resultat av litteraturstudie 

I litteraturstudien ingick de flesta studier. Totalt ingick 39 rapporterade samband mellan 

allians och utfall. Connors et al. (2003) samt Marmar et al. (1989) har tillåtits bidra med 

två samband. Connors et al. för att det handlar om två separata studier, Marmar 

eftersom den innehåller två KBT-betingelser, KT och BT, som visar motstridiga 

resultat. Varken Gaston et al. (1991) eller Gaston et al. (1998) ingår eftersom de har 

samma sample som Marmar et al. (1989). Klein et al. (2003) ingår inte eftersom studien 

har samma sample som Arnow et al. (2003). Av samma skäl ingår inte heller 

Constantino et al. (2005), studien har samma sample som Wilson et al. (2002). Antalet 

klienter som omfattas av litteraturstudien är 2461. 
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 Samband mellan allians och utfall – signifikansanalys: Av de 39 samband som 

studierna rapporterade var det 19 som visade på ett signifikant utfall mellan allians och 

utfall (49 %). Denna beräkning är generös till sin karaktär. Här togs inte hänsyn till om 

utfallsmåttet var relevant för diagnos, eller om subgrupper av samplet inte rapporterade 

ett signifikant samband mellan allians och utfall. I en mer konservativ beräkning kan 

Marmar et al. (1989) ses som icke-signifikant eftersom den endast rapporterar 

signifikant resultat från ett av alliansmåttets delskalor. Samma sak gäller Muran et al. 

(1995), likaså är utfallsmåttet inte strikt relaterat till diagnos. I depressionsstudien 

Castonguay et al. (2003) är det kognitivt och emotionellt engagemang som förklarar 

variansen i BDI, alliansen förklarar endast en viss del av variansen i depressionsmåttet 

HDSR. I Keijsers et al. (1994) undantas en del av samplet i beräkningen för alliansen. 

Med hänsyn till detta kan ett andelen signifikanta studier sägas finnas i ett intervall 

mellan 35 – 49 procent. 

 Signifikansanalys per diagnos: Litteraturstudiens 39 samband fördelades sig på 

följande diagnoser: Depression = 10, Missbruk = 6, Panik = 4, Ångeststörning = 3, 

Uppförandestörning = 3, Dep/ångest = 2, Bulimia Nervosa = 2. Partnervåld, PTSD, 

Självförtroendeträning, social fobi, OCD, schizofreni och riskbeteende vid hjärt- och 

kärlsjukdom var representerade med ett samband vardera. För de diagnoser som flera 

studier undersökt sambandet mellan allians och utfall var resultatet följande: Depression 

= 6 av 10 studier visade ett signifikant relation mellan allians och utfall (60%), missbruk 

= 1 av 6 samband mellan allians och utfall var signifikant (17 %), panik = 0 av 4 var 

signifikanta (0 %), ångeststörning 1 av 3 var signifikant (33 %) och uppförandestörning 

= 2 av 3 var signifikanta (66%).  

 Signifikansanalys av randomiserade kontrollerade studier. Andelen RCT-studier 

var högre bland de studier som rapporterade ett icke-signifikant samband. Bland de 

studier som rapporterade en signifikant relation mellan allians och utfall ( n = 19) var 

det 7 som var RCT (36%). Bland de studier som rapporterade ett icke-signifikant 

samband (n = 20) var det 15 som var RCT (75%). Av de 23 studier som var 

randomiserade kontrollerade hade alliansen ett signifikant samband med utfall i en 

tredjedel, i 7 studier (30%). 

 Prediktoranalys: Utöver alliansen prövas i många av studierna även andra 

utfallsprediktorer. De har kategoriserats som gemensamma-, specifika-, klient- och 
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terapeutfaktorer. Om studien innehållit en aktiv betingelse har även detta noterats (se 

tabell 3).  

 

Tabell 3. Typ av utvärderade prediktorer per studie.  
 
Studie 

Allians Gemen- 
samma 
faktorer 

Specifika 
faktorer 

Aktiva 
betingelser 

Patient 
faktorer 

Terapeut 
faktorer 

Arnow 2003.  1   0 1  
Barber 2001 0   1   
Carroll 1997 0  0 1  0 
Casey 2005 0  1  0 0 
Castonguay 1996 1 1 1    
Cloitre 2002 1  1    
Connors 1997 1   1 1  
Connors 1997 0  1  1  
Constantino 2005 1   1   
DeBeurs 1995 0  0  1  
DeRubies 1990 0 0 1   0 
Feeley 1999 0      
Ford 1978 1 1  0   
Gaston 1991 BT 1   0 1  
Gaston 1991 KT 1   0 0  
Gaston 1998 BT 0  0 0 1  
Gaston 1998 KT 0  1 0 0  
Hardy 2001 1    1  
Hoffart 2005 0     1 
Houge 2006 0   1   
Kaufman 2005 0 0 1 1   
Kazdin 1999 1    1  
Kazdin 2005 1 1     
Keijsers 1994 1    1  
Kendall 1994 0     0 
Kendall 1997 0  1  1 1 
Klein 2003 1   0 0  
Muran 1995 0  1    
Marmar 1989 BT 0   0 0  
Marmar 1989 KT 0   0 0  
Nelson 1989 1 1 0 0   
Ramnerö  IP 0 1  0   
Rector 1999 0  1    
Safran 1991 1      
Svensson 1999 1      
Taft 2003 1 1 1    
Trepka 2004 1     0 
Turner 2000 1   1   
VanAndel 2003 1 1     
Wilson 1999 0 1  1 1 0 
Wilson 2002 0 0 1 1   
Woody 2002 0 0 0    
Zurhoff 2006 1   0 0  
Öjehagen 1997 0   0 0  

 21/44 
48% 

8/12 
67% 

12/17 
70% 

9/22 
41% 

11/19 
58% 

2/8 
25% 
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Därefter undersöktes om dessa prediktorer varit signifikanta i förhållande till utfallet. 

De som var signifikanta är markerade med en 1:a, de icke-signifikanta med en 0:a. I 

vissa fall har flera av en och samma kategoriprediktor prövats. Om exempelvis en studie 

prövat tre stycken specifika faktorer, men bara en av dem befunnits vara signifikant, ger 

detta en 1:a. I fall där flera visat sig vara signifikanta, exempelvis om tre specifika 

faktorer prövats markeras också detta med en 1:a. Ett par studier som visat ett samband 

i en icke-förväntad negativ riktning förekommer i studien. Detta framgår inte, istället 

framhålles signifikans som prediktor - oavsett riktning.  I analysen ingår samtliga 

studier vilket innebär att det finns beroenden mellan studierna. Orsaken är att studierna, 

trots delat sample, undersökt olika faktorer. Tre samples återkommer. Arnow et al. 

(2003) och Klien et al (2003) har gemensamt sample. Likaså Gaston el al. (1991), 

Gaston el al. (1998) och Muran et al. (1989). De ingår med totalt sex studier eftersom de 

rapporterar resultat separat från KT och BT. Constantino et al. (2005) och Wilson et al. 

(2002) ingår med samma sample. Connors et al. (1997) ingår som två studier. Analysen 

visar att i de fall som dessa studier uppmätt sambandet mellan alliansen och utfall, 44 

gånger, har den varit signifikant vid 21 tillfällen (48%), för specifika faktorer var 12 av 

17 prövade prediktorer signifikanta i förhållande till utfall (70%). De fall där en aktiv 

betingelse visat sig skilja i utfall var 9 av 22 (41%). Dessa skulle också, i någon mån, 

kunna ses som en sorts specifik faktor eftersom olika terapibetingelser innebär att olika 

tekniker tillämpas. Patientfaktorer visade sig vara signifikanta i 11 av 19 studier (58%). 

Terapeutfaktorer var signifikanta i 2 av 8 studier (25%).  

 Om man väljer att gruppera de studier som både har undersökt gemensamma 

faktorer (med allians inräknad) och specifika faktorer (med aktiva betingelser 

inräknade) i fyra kategorier blir resultatet: 

1 (+ gemensamma faktorer – specifika faktorer) = 8/33 

2 (– gemensamma faktorer + specifika faktorer) = 11/33 

3 (+ gemensamma faktorer + specifika faktorer) = 8/33 

4 (– gemensamma faktorer – specifika faktorer) = 6/33 

 I denna analys ingår bara de studier som både undersökt gemensamfaktor och 

specifik faktor eller aktiv betingelse i relation till utfall. Se tabell 4.  
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Tabell 4. Utvärderade prediktorer grupperade i gemensamma och specifika faktorer. 

 

 

D i s k u s s i o n 

 

Resultaten i denna uppsats talar för att alliansen är en signifikant utfallsprediktor. Som 

prediktor är den att betrakta som svag.  

 Till skillnad från tidigare metaanalyser finns här flera effektstorlekar i ett brett 

intervall, från .8 till .20. Tidigare metaanalyser har rapporterat samband på mellan .20 

och .26, med ett intervall på .02 upp eller ner. I denna metanalys är motsvarande 

effektstorlek .15 (A). Med annan, mer konservativ metodik uppmäter alliansen ett 

samband med utfall som motsvarar .10 (C).  

 
Studie 

Allians Gemen- 
samma 
faktorer 

Specifik 
faktorer 

Aktiva 
betingelser 

Kategori 

Arnow 2003.  1   0 1 
Barber 2001 0   1 2 
Carroll 1997 0  0 1 2 
Casey 2005 0  1  2 
Castonguay 1996 1 1 1  3 
Cloitre 2002 1  1  3 
Connors 1997 1   1 3 
Connors 1997 0  1  2 
Constantino 2005 1   1 3 
DeBeurs 19950 0  0  4 
DeRubies 1990 0 0 1  2 
Ford 1978 1 1  0 1 
Gaston 1991 BT 1   0 1 
Gaston 1991 KT 1   0 1 
Gaston 1998 BT 0  0 0 4 
Gaston 1998 KT 0  1 0 2 
Houge 2006 0   1 2 
Kaufman 2005 0 0 1 1 2 
Kendall 1997 0  1  2 
Klein 2003 1   0 1 
Muran 1995 0  1  2 
Marmar 1989 BT 0   0 4 
Marmar 1989 KT 0   0 4 
Nelson 1989 1 1 0 0 1 
Ramnerö  IP 0 1  0 1 
Rector 1999 0  1  2 
Taft 2003 1 1 1  3 
Turner 2000 1   1 3 
Wilson 1999 0 1  1 3 
Wilson 2002 0 0 1 1 2 
Woody 2002 0 0 0  4 
Zurhoff 2006 1   0 1 
Öjehagen 1997 0   0 4 
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  Skillnaden mellan denna och tidigare metaanalyser på området kan möjligtvis 

förklaras med att andelen studier som inkluderats med en nolla är fler i denna analys. 

Utesluts dessa studier är sambandet mellan allians och utfall .20. Andelen studier med 

multivariat statistik som ingår avspeglar dock hur studierna i KBT ser ut och det skulle 

vara fel att utesluta dem. En poäng med multivariat statistik är att den ger möjligheter 

att frilägga samvarians i olika variabler på ett mer sofistikerat sätt än med äldre 

statistiska metoder.  

 En annan aspekt av effektstorlekarna i denna studie jämfört med tidigare studier är 

att denna exkluderat opublicerade studier. Dessa har i allmänhet lägre värden för 

sambandet mellan allians och utfall. I en av de större metaanalyserna publiceras data 

som visar att effektstorleken för publicerade studier var .25 jämfört med .19 för 

opublicerade studier (Martin et al., 2000). Beslutet att endast inkludera publicerade 

studier kan fått till effekt att effektstorlekarna blivit högre än de skulle ha blivit om vi 

även i detta avseende följt de tidigare metaanalysernas urvalskriterier.  

 Med detta i åtanke finns anledning att, i ett komparativt syfte till de tidigare 

metaanalyserna, framhålla effektstorlek A .15. A utgår från samma metodik men 

omfattar också den nyare, mindre trubbiga forskningen. Bortser man från det 

komparativa syftet finns anledning att framhålla effektstorlek C som är konservativ till 

sin karaktär. Denna bygger på en mer stringent metodik som endast inkluderar 

korrelationer med en tydlig koppling till diagnosen. Att C inte skiljer sig åt nämnvärt 

från B talar för två saker: dels att C är relevant, dels att även ett värde kan avspegla ett 

större material. Uppfattningen är att dessa effektstorlekar avspeglar en mer konservativ 

och måhända mer realistisk bild av vad alliansen, så som den mäts med aktuella 

instrument, bidrar till utfallet.  

 Det faktum att forskningsresultat som visar att alliansen skattas lika högt eller till 

och med högre i KBT-behandlingar (jämfört med andra behandlingar) inte avspeglas i 

effektstorlekarna leder till frågor kring vad alliansen har för funktion i KBT. Är 

alliansen mindre viktig för utfall? Korrelerar den med något annat? Kan det finnas 

frågor som handlar om restriction of range, d v s att variationen i värden mellan utfall 

och allians blir så låg att den blir svår att mäta? Det kan vara fallet om både utfall och 

allians har höga värden. På grund av sparsam redovisning i studierna har detta inte 

 



 32 

kunnat undersökas närmare, och i endast två studier omnämns detta som möjlig orsak 

till uteblivet samband. 

 En annan möjlig förklaring är att alliansens värde får ge vika i 

regressionsanalysers jämförelse av flera olika prediktorer. Jämfört med enkla 

korrelationer, där ett samband kan bero av olika saker, kontrollerar den multivariata 

statistiken för just detta. Samvarians friläggs steg för steg. Till följd av att såpass många 

studier i analysen tagit multivariat statistik i bruk valdes att närmare undersöka vilken 

typ av andra faktorer som utvärderats som utfallsprediktorer. Resultatet visar att 

terapeutfaktorer var signifikanta i 25 procent av studierna där de utvärderats som 

prediktorer för utfallet. För patientfaktorer var motsvarande siffra 58 procent. Alliansen 

var signifikant i 48 procent av fallen där dess värde som prediktorvariabel undersökts. 

För specifika faktorer var motsvarande siffra 70 procent. Undersökningen är mycket 

översiktlig och kontrollerar inte för beroenden och störande variabler. Påpekas bör 

också att studiernas kombination av faktorer som undersökts i förhållande till utfall 

varierade sinsemellan.  

 Resultaten avspeglar delvis den samlade psykoterapiforskningens stöd för att 

patientfaktorer är det som har störst betydelse för utfall. Likaså har det vistat sig vara 

svårt att hitta belägg för att terapeutfaktorer har någon större inverkan på utfallet. 

Resultaten har varit blandade och på senare år har intresset för terapeutspecifika drag 

svalnat (Beutler et al., 2004), vilket också avspeglas i att denna faktor är den minst 

undersökta i studierna. Resultat av forskning kring specifika faktorer låter sig inte 

sammanfattas så lätt. I den frågan ryms hela frågeställningen kring om olika 

terapimodaliteter levererar olika resultat. I uppsatsens jämförelse av de studier som 

undersökt både gemensamma (allians + övriga gemensamma faktorer) och specifika 

faktorer (specifika faktorer + aktiva betingelser) framkommer dock att det är vanligare 

att specifika faktorer är signifikanta prediktorer jämfört med gemensamma faktorer: De 

studier där endast gemensamma faktorer var signifikanta prediktorer för utfallet var 8 

(24%). De studier där både gemensamma och specifika faktorer varit signifikanta var 

lika många till antalet, 8 (24%). Antalet studier där signifikans för specifika faktorer 

men inte gemensamma faktorer framkommit var 11 (33%).   

 Resultaten av litteraturstudiens prediktoranalys talar sålunda för att teknik och 

metodfrågor spelar en större roll än gemensamma faktorer. Samtidigt finns det 
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anledning att reservera sig. Regressionsanalysens fördelar till trots, det är bara det som 

mäts man kan uttala sig om. Bakomliggande och andra, icke uppmätta variabler kan 

också påverka. 

 Den multivariata statistikens fördelar kan ses som metodologisk kvalitetsfråga. 

Ytterligare en metodologisk kvalitetsfråga handlar om randomisering och kontroll. 

Bland de randomiserade och kontrollerade studierna finns en övervikt för icke-

signifikanta samband mellan allians och utfall. Av de 22 studier som var randomiserade 

kontrollerade hade alliansen ett signifikant samband med utfall i en tredjedel, i sju 

studier. De övriga 15 visade en icke-signifikant relation mellan allians och utfall.  

 Ytterligare möjliga förklaringar till att alliansen framtonar som en förhållandevis 

svag prediktor har undersökts i uppsatsens moderatoranalyser. Effektstorlek C 

undersöktes särskilt ingående då den hade flest datapunkter. Tydligt var att samma 

tendenser som upptäcktes i effektstorlek C även fanns i A och B, de andra 

effektstorlekarna. I sökandet efter moderatorvariabler framkom dock ingen undergrupp 

som väsentligen förändrade effektstorleken. Undantas missbruksstudierna, av vilka ett 

flertal hade atypiska värden, blir effektstorleken visserligen homogen, men ändå inte 

större. Den är fortfarande .10 (C). Även Horvath och Bedi (2002) undantog 

missbruksstudier ur sitt material för att nå homogenitet, vilket lyckades. Detta skulle 

kunna tyda på att alliansens prognostiska kvalitet avviker i missbruksbehandling. I 

moderatoranalyser prövades också om skattare och övergripande diagnoskategorier 

hade någon inverkan på effektstorleken. Analysen visade att det inte spelade någon roll 

om klient eller terapeut skattade alliansen, typ av skattare hade ingen signifikant 

inverkan på sambandet mellan allians och utfall. För klientskattningar var sambandet 

.14. För terapeutskattningar var sambandet .11. För observatörsskattningarna var 

sambandet -.02 (ns). I diagnoskategorier framträdde depressionsbehandlingar som en 

undergrupp där alliansen hade ett betydligt större samband med utfall: .19. Stöd för 

detta fanns också i litteraturstudien. Där framkommer att 60 procent av 

depressionsstudierna visade en signifikant relation mellan allians och utfall vilket kan 

jämföras med missbrukstudierna där endast 1 av 6 studier visade på ett signifikant 

samband. Lägst samband mellan allians och utfall visade panikstudierna. Trots att fyra 

studier provat om alliansen hade ett prognostiskt värde fick ingen ett signifikant resultat. 

Panikstudierna är också de som gör att korrelationen mellan diagnoskategorin ”ångest” 



 34 

och allians blir låg: .08. Utesluts panikstudierna ur kategorin ökar prediktionvärdet 

marginellt, till .09. En möjlig förklaring är att panikbehandling i KBT innebär att många 

specifika faktorer tillämpas. Samtidigt är panikbehandling en av KBT:s framgångssagor 

med upptill 70 procent kliniskt signifikant förbättrade patienter (Ramnerö & Öst, in 

press). Tekniker som tillämpas är exempelvis avslappningsträning, introceptiv- och in 

vivo exponering och möjligt är att framgången kan attribueras till dessa specifika 

faktorer. I depressionsbehandlingar, som normalt sett inte är lika framgångsrika och 

teknikdrivna, är sambandet mellan allians och utfall signifikant och en förhållandevis 

god prediktor.  

 Den enda tillförlitliga moderatorvariabel som hittades i materialet var 

alliansmåttskategorierna. Heterogeniteten mellan kategorierna och homogeniteten inom 

grupperna visar att de olika alliansmåtten utgjorde undergrupper som signifikant skiljer 

sig åt. De studier som har högst allians-utfallskorrelation är de som använt 

mätinstrumtet WAI: .16 (n = 14,  p = .00). Detta verktyg har också utvecklats i en 

skolöverskridande anda och brukar rekommenderas som lämpligt för att mäta alliansen i 

KBT. På aggregerad nivå är WAI också det enda alliansmått som har ett signifikant 

samband med utfall. Resultatet kan jämföras med Horvath och Bedis metaanalys. Där 

var Penn den starkaste prediktorn för utfall: .27, tätt följd av VTAS och WAI .24. 

Snarlika resultat framkommer i Martin et al. (2000). Där var sambanden för Penn .29 

och VTAS .25 och WAI . 24.  

 Att WAI är det enda instrumentet som på en aggregerad nivå lyckas uppmäta ett 

signifikant samband med utfall väcker en del frågor. I forskningen framhålls ofta att de 

olika mätinstrumenten korrelerar högt med varandra vilket talar för en konstruktvaliditet 

för alliansbegreppet. Resultat som brukar framhållas är en studie av Tichenor och Hill 

(1989). Vid en närmare läsning framkommer dock att det är WAI-O som korrelerar med 

de andra måtten. WAI-versionerna för klient eller terapeutskattningar är inte korrelerade 

till de andra måtten och ej heller sinsemellan. I denna uppsats är det främst 

klientskattningar som används. Konstruktvaliditeten i WAI är med andra ord oklar. 

Även vad gäller WAI-O finns också stor osäkerhet. I en studie som exklusivt 

undersöker WAI-O i KBT-behandling framkommer att instrumentets faktorstruktur 

avviker i KBT-behandling jämfört med tidigare studier som undersökt instrumentet i 

psykodynamisk behandling (Andrusyna et al., 2001). Istället för att vara ett enhetligt 



 35 

konstrukt visas att allians KBT består av två oberoende konstrukt: förtroende/kontrakt 

samt en självständig relationskomponent. Resultat tolkas som att klientens acceptans 

och tillit till KBT-metoden är oberoende av relationen mellan klient och terapeut, vilket 

innebär att det kan behövas oberoende skattningar av dessa två olika faktorer. En 

implikation av detta, skriver författaren, är att mycket forskning kring alliansen i KBT 

kan ha missförståtts. Den refererade studien är dock ensam i sitt slag och den är också 

gjord på en kortversion av WAI-O.  

 Med detta i åtanke blir ändå frågan: Vad är det som mäts? Vad representerar 

effektstorlekarna A, B och C (.8 - .20) som i hög utsträckning baserar sig på WAI-

instrumentet? Möjligt är också att de övriga instrumenten misslyckas med att undersöka 

alliansen i KBT-behandling, vilket i sin tur skulle kunna innebära att den faktiskt kan 

vara både starkare eller svagare, och kanske också aningen annorlunda - påverkad av 

traditioner inom KBT vad gäller utbildning, handledning och faktiskt terapiinnehåll.  

 Detta återknyter till inledningen. Vid sidan av de fyra olika grundläggande sätten 

att betrakta alliansens funktion nämndes ytterligare en möjlighet. Att alliansens roll är 

olika i olika terapimodaliteter. Möjligt är att den är nödvändig men inte tillräcklig i 

beteendeterapi. Möjligt är att den i Rogeriansk traditionen är tillräcklig för att uppnå 

avsedd förändring, samt att den i psykodynamisk terapi snarast skall betraktas som en 

teknik i sig. Kanske spelar den så olika roller i olika terapiformer att den snarare skall 

ses som en specifik faktor i stället för en gemensam?  

 Det komparativa värdet av denna metaanalys gäller endast de andra eklektiska 

metanalyserna. Den utger sig inte för att göra en jämförelse med andra 

terapimodaliteter. Trots att det går att argumentera för att denna metaanalys visar att 

alliansens prognostiska värde är mindre i KBT än som vistats i de eklektiska studierna 

är det ändå svårt att dra för långtgående slutsatser. Dels är analysen delvis annorlunda 

gjord, och det är möjligt att samma resultat skulle nås i tidigare metaanalyser med 

samma metodik. Möjligt är att det svaga sambandet även gäller för andra terapiformer. 

 Metaanalys är i sig ingen oomtvistad metod. På ett övergripande plan kan 

metaanalys kritiseras på tre punkter (Lambert & Ogles, 2004). Studier som ingår har 

ofta olika karaktär och är av varierande kvalitet. Dessutom finns en bias som kan 

hänföras till att opublicerade studier ofta ignoreras. För att uppväga dessa uppenbara 

svagheter brukar heterogeniteten studierna emellan undersökas och i vissa fall kan 



 36 

effektstorlekarna justeras efter metodologisk kvalité. För att undersöka vilken effekt 

icke lokaliserade eller opublicerade studiers frånvaro har i analysen finns statistiska 

metoder, så kallad ”fail-safe N”. Trots att alla dessa försiktighetsåtgärder vidtagits (den 

metodologiska kvalitéen har dock endast undersökts i litteraturstudien) finns anledning 

att reservera sig. En av de allvarligaste bristerna är att en metaanalys inte kan inkludera 

rättvisande statistiska värden från modern, multivariat statistik. Det får stora 

konsekvenser i denna uppsats. Fem av de studier som visat på ett positivt samband 

mellan allians och utfall uteslöts på grund av resultat som presenteras i multivariat form. 

Storleksmässigt ingår därför endast 85 procent av totalsamplet i metaanalysen. För att 

uppväga denna brist presenteras också samtliga effektstorlekar i en extra generös variant 

där de studier som rapporterat ett icke-signifikant samband i form av noll undantas. 

Lika så finns intentionen att uppväga denna svaghet genom att alla studier ingår i 

litteraturstudien. Den metaanalytiska metodens brister till trots, finns anledning att 

framhäva de överväganden som ligger till grund för metoden. Den stora fördelen är att 

spridda forskningsresultat och små samples kan aggregera så att de tillsammans ger 

större ”power”. Lika så bör tanken om ackumulerad kunskap och tillgänglighet 

framhållas. Data ska vara transparanta som möjligt och kunna undersökas och 

omarbetas av forskarsamhället (Andersson 2003; Lipsey & Wilson, 2001).  

 Ytterligare en svaghet med denna uppsats är att den saknar beräkningar för en så 

kallad Halo-effekt. En stor del av datan bygger på självskattningar och när en och 

samma person skattar både beroende och oberoende variabel tenderar sambanden att bli 

högre. Om en klient är nöjd med terapin kommer den både att skatta process och utfall 

fördelaktigt. Korrelationerna riskerar att bli ”uppblåsta”. Ingen av de tidigare 

metaanalyserna har dock kunnat spåra en sådan effekt.  

 För att närmare ringa in alliansens betydelse i KBT skulle krävas fler 

undersökningar av kontruktvaliditeten i alliansbegreppet, inte minst i 

skattningsinstrumentet WAI. Intressant vore också processforskning, både kvalitativ 

och kvantitativ, av samarbetet i KBT, gärna i jämförelse med andra terapimodaliteter 

med annan teoretisk bas.  
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