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UPPLEVELSER AV TERAPEUTERS ALLIANSPÅVERKAN 
 – KRITISKA INCIDENTER I PSYKOTERAPI1 

 
Love Grahn och Håkan Walles 

Enligt många psykoterapiforskare förklarar arbetsalliansen en stor del 
av variansen i behandlingsutfallet. Tidigare kvantitativ forskning 
anger att variationer av terapeutens egenskaper, personliga drag och 
interventionsteknik stärker eller hindrar arbetsalliansen. Denna 
undersöknings syfte var att explorativt undersöka terapipatienters egna 
uppfattningar av alliansförknippade faktorer. Nio patienter i pågående 
psykoterapi intervjuades med Critical Incidents Technique. Tematisk 
analys resulterade i tre huvudkategorier av allianskopplade faktorer: 
Inom Stärkande faktorer betonades terapeutens strukturansvar, 
villkorslösa värme och respekt, auktoritet, förmåga till 
känslohantering och medvetandegörande. Hindrande faktorer 
innefattade bl.a. otydlighet, bristande uppmärksamhet och 
skuldbeläggande. Villkorsförknippade faktorer inbegrep terapeutens 
grundlighet, självutlämnande och införandet av nya metoder vilket 
verkade antingen hindrande eller stärkande för allansen. De stärkande 
och hindrande faktorerna går i linje med tidigare forskningsfynd. De 
villkorsförknippade faktorerna fanns inte omnämnda i tillgänglig 
litteratur. Resultatets tillförlitlighet, metodens styrkor och svagheter, 
författarnas bias och kliniska implikationer diskuteras. Trots urvalets 
begränsande inverkan på resultatens generaliserbarhet föreslås vidare 
forskning om villkorsförknippade faktorer. 
 

Det finns gott stöd i forskningen för att olika sorters psykoterapi fungerar (till exempel 
Smith & Glass, 1977). När man undersökt skillnaderna i behandlingsresultat mellan de 
olika metoderna, eller försökt isolera påverkan av de metodspecifika faktorerna, har 
många forskare dragit slutsatsen att de olika metoderna har likvärdiga effekter (till 
exempel Ahn & Wampold, 2001; Cuijpers, van Straten, Andersson & van Oppen, 2008; 
Smith & Glass, 1977; Wampold, 1997, refererad i Wampold, 2010, s. 70). 
 
Detta ger upphov till frågan: Vad i psykoterapi är verksamt? Forskningsläget kring 
denna frågeställning är svårt att omfamna. Mycket tyder på att de olika 
psykoterapiskolornas metodspecifika inslag står för en förhållandevis liten del (5-8%) 
av lyckat behandlingsutfall (Norcross & Lambert, 2006). De terapeutiska gemensamma 
faktorerna tros förklara en betydligt större del av variansen: Klientfaktorer och 
utomterapeutiska faktorer, det vill säga det patienten har med sig in i terapin i form av 
motivation, social situation och annat verkar stå för ungefär en tredjedel av förklarad 
varians. Terapeuten och relationen förklarar troligen ungefär 8-10% vardera av 
resultatet. En stor del av behandlingsutfallet lämnas således oförklarat. Resultaten 
antyder dock att terapeuten och dennes förmåga att skapa en relation till sin patient har 
stor inverkan på terapins framgång (Ahn & Wampold, 2001). Hur relationen mellan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Författarna	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  vår	  handledare	  Rolf	  Sandell,	  till	  Marianne	  Engstrand,	  Bodil	  Thiberg	  och	  
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terapeut och patient utvecklas är alltså något som har betydelse oavsett terapeutisk 
metod och brukar därför räknas som en terapeutisk common factor (Bordin, 1979; Frank 
& Frank, 1991). Man bör dock vara medveten om att det är svårt att skilja de olika 
aspekterna från varandra – de påverkar hela tiden varandra och är många gånger svåra 
att beforska isolerat (Frank & Frank, 1991). 
 
Den terapeutiska relationen och arbetsalliansen 
Aspekter av relationen mellan behandlare och behandlad har länge varit ämne för 
diskussion. Freud (1915) upptäckte tidigt dynamiken i överförings- och 
motöverföringsfenomenet och betonade de omedvetna processerna i relationen. Zetzel 
(1956) förde in begreppet terapeutisk allians och uppgraderade därmed de medvetna 
processernas roll i det terapeutiska mötet. Rogers (1951; 1956) gjorde det goda mötet i 
terapisituationen framträdande, och menade att detta i sig verkade kurativt för klienten. 
Greenson (1965; 1967) konceptualiserade den terapeutiska relationen och delade upp 
den i tre dimensioner: överföringsrelation, verklig relation och arbetsallians.   

 
Vad är arbetsallians? 
Bordin (1979; 1994) byggde vidare på Greensons (1967) arbete rörande 
behandlingsrelationen och fokuserade särskilt på arbetsalliansen. Här framhölls 
patientens och terapeutens positiva samarbete mot en ”fiende” vilken utgörs av 
patientens inre smärta och dennes problematiska beteende. Begreppet arbetsallians i 
denna tappning bygger på terapeutens och patientens samsyn och enighet kring tre 
huvudkomponenter: Uppgifterna – de terapeutiska interventionerna, Målen – produkten 
av psykoterapin och Personliga band – hur tillitsfull, accepterande och 
förtroendeingivande terapeuten uppfattas. Författarna påpekade att alliansen i sig inte är 
kurativ, utan snarare skulle vara en förutsättning för patientens eget förändringsarbete.  
 
Vidare lyfte Horvath och Luborsky (1993) fram att arbetsalliansen är ett dynamiskt och 
transaktionellt växelspel snarare än en statisk och förutsägbar process. För att aktivt 
arbeta med alliansen måste terapeuten vara känslig och kunna bemöta förändringar 
under terapins gång. Författarna identifierade två huvudsakliga typer av arbetsallians: 
typ 1 – som uppstår företrädesvis i början av terapin och är en förutsättning för typ 2 – 
vilken växer sig starkare under terapins gång. Typ 1 grundas i patientens uppfattning av 
terapeuten som stöttande och hjälpsam och att patienten själv är mottaglig för 
terapeutens hjälp. Typ 2 handlar mer om ett gemensamt undersökande arbete av de 
problem patienten har, att dela ansvaret för att nå behandlingens mål, en ”vi-känsla”. 
Möjligheten att etablera allians typ 1 bygger på patientens uppfattning av terapeuten 
som känslig, sympatisk, hjälpsam och omsorgsfull. Eventuella tidigare 
terapierfarenheter kan också spela in (LaCrosse, 1980). När arbetsallians typ 1 är 
etablerad kan problematiska relationsmönster mellan patienten och terapeuten 
undersökas. Denna process stärker allians av typ 2.  

 
Gaston (1990) beskrev den terapeutiska arbetsalliansen som innefattande fyra 
komponenter: 1) patientens affektiva förhållande till terapeuten; 2) patientens förmåga 
att arbeta målmedvetet i terapin; 3) terapeutens empatiska förståelse och engagemang; 
och 4) patientens och terapeutens samförstånd om mål och uppgifter för terapin. 
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Kritik mot alliansfokuserad psykoterapi 
Det råder inte fullständig konsensus rörande alliansens betydelse och dess teoretiska 
placering. Till exempel framförde Brenner (1979) åsikten att ett aktivt arbete med 
arbetsallians uppfyller patientens önskan att behaga en auktoritet – således blir 
arbetsalliansen kontraproduktiv och riskerar att störa och skymma det unika i relationen 
mellan patient och terapeut. En aktiv alliansskapande ansats skulle begränsa patientens 
möjligheter att manifestera sina maladaptiva relationsmönster inom ramen för 
behandlingsrelationen. Ett alltför tydligt fokuserande på arbetsallians skulle således 
försvåra arbetet med överföringstolkningar.  
 
Deserno (1998) riktar kritik mot Greensons (1965, 1967) idé att arbeta aktivt med 
arbetsalliansen. Också denna författare ser faror med hur överföringsrelationen blir 
svårhanterlig om fokus hamnar på arbetsalliansen. Deserno ser också risker med hur 
sociala konventioner kan komma att påverka behandlingen i alltför hög grad. Ett annat 
problemområde Deserno identifierar är hur fokus flyttas från analytikerns 
självobservation och egna omedvetna processer vid ett aktivt alliansarbete – detta, 
menar Deserno, försvårar tolkningsarbetet och strider mot psykoanalysens grundtankar.  
 
Kritiken till trots bör man vara medveten om att sambandet mellan arbetsalliansens 
styrka och lyckat behandlingsutfall är ett av de mest robusta inom forskningsfältet 
(Horvath & Symonds, 1991; Orlinsky, Rönnerstad & Willutzki, 2004).  Mycket pekar 
också på att en arbetsallians som vilar på solid grund hjälper terapiprocessen i faser av 
motstånd (Hill & O´Grady, 1985; Martin, Martin & Slemon, 1989; Horvath & 
Luborsky, 1993; Frank & Frank, 1991). 
 
Vem skapar arbetsallians? 
Mycket forskning har ägnats åt att utreda begreppet arbetsallians och försöka mäta dess 
betydelse för utfallet i terapeutiskt arbete.  En mindre del har fokuserat på vad som 
påverkar den. Trots att man tämligen konsekvent funnit att patientens skattning av 
alliansen har ett starkare samband än terapeutens skattning med behandlingsresultatet, 
har man visat att terapeuten är den avgörande faktorn i alliansskapandet: Baldwin och 
Wampold (2007) har undersökt patienters och terapeuters bidrag till den terapeutiska 
alliansen och funnit att variansen i skattad allians i väsentligt högre grad berodde på 
skillnader mellan terapeuter än skillnader mellan patienter.  
 
Vad påverkar arbetsalliansen? 
I två reviewartiklar av Ackerman och Hilsenroth (2001; 2003) redovisas sju studier som 
tagit upp negativa påverkansaspekter av alliansskapandet. Dessa sju undersökningar har 
mellan tolv och 268 (M=66, Md=32) undersökningsdeltagare. Vidare redogör 
författarna för elva undersökningar som redovisar alliansskapande personliga drag hos 
terapeuten och sexton undersökningar med alliansskapande tekniker som terapeuterna 
utför. Dessa artiklar har mellan nio och 268 (M=73, Md=42) patienter som 
undersökningsdeltagare.  
 
Fynden som redovisas i Ackermans och Hilsenroths reviewartiklar (2001; 2003) är att 
vissa egenskaper hos terapeuterna (exempelvis flexibilitet, visad respekt, erfarenhet, 
ärlighet, värme och tillförlitlighet) kan uppfattas som stärkande för arbetsalliansen. 
Tekniker som exempelvis är stödjande eller underlättar uttryckande av känslor, samt 
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utforskande, bekräftande och reflekterande är också alliansstärkande. Arbetsalliansen 
påverkas negativt om terapeuten uppfattas som kritisk, osäker, förvirrad, reserverad, 
distanserad eller spänd, eller ur teknisk aspekt är överstrukturerande eller bristfälligt 
strukturerande, olämpligt självutlämnande eller nedvärderande. 
 
Undersökningsmetod och behovet av denna studie  
Resultaten i de studier som beskrivs i Ackerman och Hilsenroths artiklar (2001; 2003) 
baseras i princip uteslutande på olika typer av formulär vilka fyllts i av antingen 
patienten själv eller terapeuten, båda två eller en extern bedömare. Formulären (t.ex. 
Working Alliance Inventory, Therapeutic Alliance Rating System och California 
Psychotherapy Alliance Scale) är teoretiskt anknutna och flera av dem bygger på 
Bordins (1979) konceptualisering av alliansen.  
 
Med ett standardiserat frågeformulär skulle vi inte fånga upp alla aspekter av det 
område som vi vill undersöka – det skulle finnas en risk att viktiga frågor förbisågs eller 
inte fick plats inom enkätens ramar. I den kvantitativa metodologin finns begränsat med 
möjlighet för patienten att uttrycka unika, men möjligen viktiga, åsikter rörande 
hjälpsamma eller hindersamma aspekter av alliansskapande. 
 
I denna studie valde vi därför att arbeta mer explorativt genom att utnyttja den så 
kallade Critical Incidents Technique (Flanagan, 1954) – i det följande kallad för KIT 
(och kritiska incidenter förkortas ”KI”) – vilket har givit våra intervjupersoner möjlighet 
att fritt berätta om ögonblick, händelser och situationer, men också processer i terapin 
vilka de upplever har haft avgörande betydelse för arbetsalliansen. Den explorativa 
ansatsen ger oss möjlighet att jämföra de mer teoristyrda resultat som genererats ur 
tidigare forskning mot patienters personliga och unika uppfattningar om vad som 
påskyndar och hindrar terapeutisk arbetsallians. 
 
KIT utvecklades av Flanagan (1954) och syftar till att identifiera beteenden som gjort 
signifikanta avtryck på det område man avser att studera. Undersökningsmetoden är 
särskilt utformad för att göra explorativa studier gällande hjälpsamma eller 
hindersamma beteenden kopplade till ett särskilt utfall. Beteendet eller aktiviteten som 
studeras ska vara konkret, observerbart och tillräckligt tydligt och kraftfullt i den 
meningen att man från detta ska kunna dra slutsatser och göra prediktioner. 
Undersökningstekniken, via strukturerad intervju, observation eller i formulärform, 
användes ursprungligen inom amerikanska flygvapnet för att identifiera effektiva och 
ineffektiva beteenden (Flanagan, 1954; Butterfield, Borgen, Amundson & Maglio, 
2005). KIT har alltsedan dess mestadels använts inom arbetspsykologin för att 
effektivisera organisationer och identifiera riskbeteenden. Under de senare decennierna 
har KIT bland annat använts inom omvårdnadsforskning (Aveyard & Woolliams, 2006; 
Keating, 2002) och som undersökningsmetod inom psykologi och i 
terapiforskningssammanhang (Bedi, Davis & Williams, 2005; Dix & Savickas, 1995; 
McCormick, 1997; Pope & Vetter, 1992).  
 
Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med denna undersökning var att utforska vilka beteenden och egenskaper hos 
terapeuten som ur patientens perspektiv bidrar till en god eller dålig arbetsallians i 
psykoterapi. Dessutom ville vi utforska vad patienter uppfattar som förknippat med 
arbetsalliansen, det vill säga: Hur beskriver patienter med egna ord konsekvenserna av de 
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egenskaper och beteenden hos terapeuten som de lyfter fram som avgörande för det vi 
kallar arbetsallians? Vi ämnade också undersöka om några allianspåverkande beteenden 
eller egenskaper hos terapeuterna är mer avgörande i något särskilt skede av terapin.    

 
 

Metod 
Under vårterminen 2010 kontaktade vi ett tiotal psykoterapimottagningar i 
Stockholmsregionen med en förfrågan om samarbete. Två mottagningar, båda i Sankt 
Lukasstiftelsens regi, förklarade sig villiga att samarbeta.  Ett informationsbrev (bilaga 
1) förmedlades till terapeuterna på dessa två mottagningar i vilket undersökningens 
metod och fokus förklarades kortfattat.  
 
Under sommaren och hösten 2010 intervjuade vi nio personer som vid intervjutillfället 
hade pågående samtalsterapi. Intervjuernas fokus har varit hjälpsamma respektive 
hindersamma faktorer med avseende på den terapeutiska arbetsalliansen. 

 
Urval och deltagare 
Psykoterapeuter vid S:t Lukasstiftelsens mottagningar i Stockholm och Uppsala 
förmedlade ett brev (bilaga 2) till sina konfidenter (som deras klienter kallas) i vilket vi 
inbjöd dem att delta i vår studie som intervjupersoner och förklarade syftet med vår 
studie. Ett krav från S:t Lukas var att konfidenterna skulle vara privatbetalande. Ett 
inklusionskriterium från vår sida var att de skulle gå i individualterapi. Eventuella 
deltagare erbjöds ett presentkort till biobesök.  
 
Nio personer förklarade sig villiga att intervjuas. De var mellan 27 och 57 år (Md=37 år, 
M=40.9, SD=11.5). En var man och åtta var kvinnor. Som anledning till att de gick i 
psykoterapi uppgav de stressyndrom, utmattningsdepression, relationsproblem och 
”psykosocial oreda”, samt att de ville utvecklas personligt, kunna hantera sin 
livssituation och uppväxt, ”komma loss kreativt” och kunna utnyttja sina resurser. Den 
information vi hade tillgång till om intervjupersonernas problematik (och dennas 
allvarlighetsgrad) härrörde alltså endast från dem själva och var inga professionellt 
ställda diagnoser.  Deltagarna hade dittills haft mellan 9 och 60 sessioner psykoterapi 
(Md=40, M=34.2, SD=14.29). 
 
Terapeuter 
En majoritet av intervjupersonerna uppgav att deras terapeuter bedrev psykodynamisk 
terapi, varav en med specifikationen att det var en affektfokuserad psykoterapi. En 
terapi beskrevs som kognitiv och en som gestaltterapi. Terapeuterna uppgavs vara från 
ca 45 till uppåt 65 år. Två intervjupersoner gick hos en man och sju gick hos en kvinna. 
Den manliga intervjupersonen gick hos en kvinnlig terapeut. 
 
Etiska överväganden 
Möjligheten att intervjua även terapeuterna för att kunna göra en jämförelse mellan två 
perspektiv på samma terapi uteslöts på ett tidigt stadium då konfidentialiteten inte skulle 
kunna upprätthållas. Undersökningsdeltagarna informerades om syftet med intervjun, att 
inget som framkom under intervjun skulle återföras till respektive terapeut och, när 
frågan kom på tal, att de inte behövde berätta för sin terapeut att de genomfört intervjun. 
Vidare informerades de om att rådata (ljudfiler och transkriberingar) endast var 
tillgängligt för oss och vår handledare och att detta skulle makuleras när rapporten var 
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färdigställd. Informationsbrevet till konfidenterna delades ut brett (uppskattningsvis fick 
200 personer brevet) vilket sannolikt försvårar identifiering av de personer som 
genomförde intervjun. De citat som återges i resultatdelen av rapporten har 
avidentifierats. 
 
Undersökningsmaterial 
Ett semistrukturerat KIT-protokoll (bilaga 3) som utformats och använts av Bedi och 
medarbetare (2005) översattes och användes som utgångspunkt för intervjuerna. 
Översättningen granskades av en sakkunnig expert (vår handledare Rolf Sandell), och vi 
övade med protokollet före det att vi genomförde de intervjuer som ingick i studien. 
Protokollet innehöll en inledande global skattning av upplevd allians (1-10).  
Konfidenterna fick också skatta vilken påverkan varje KI haft på alliansen (1-10).  
 
Procedur 
Vi genomförde intervjuerna på platser avtalade efter intervjupersonernas önskemål, 
vilket i första hand innebar i lokaler tillhandahållna av Stockholms studentkårers 
centralorganisation (SSCO) (2 st.) eller på Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet (2 st.). I andra hand intervjuades undersökningsdeltagarna i lämpliga lokaler 
på sin arbetsplats (3 st.), i sitt hem (1 st.) eller per telefon (1 st.). Ljudupptagningar med 
Mp3-spelare eller mobiltelefon gjordes vid alla intervjuer, intervjuerna varade i 
genomsnitt ca 45 minuter.  
  
Efter information rörande undersökningens syfte, konfidentialitet och sekretess fick 
undersökningsdeltagarna berätta om de erfarenheter de haft som har koppling till 
allians. Huvudfrågan vid intervjuerna löd: ”Tänk tillbaka på de möten som du haft med 
din terapeut. Fundera över hur er relation har utvecklats. Vad hjälpte till att forma och 
stärka relationen? Vad har fungerat mindre bra? Det kan handla om saker som 
antingen du eller din terapeut gjorde, saker ni gjorde tillsammans, eller annat som 
hände i eller utanför terapin. Jag skulle vilja att du beskriver varje händelse så 
fullständigt och detaljerat som möjligt.” 
 
Intervjupersonen fick efter denna fråga berätta fritt ur minnet. Intervjuaren förhöll sig 
inledningsvis relativt passiv och ställde endast klargörande frågor kring de KI 
intervjupersonen presenterade, samtidigt som noggranna anteckningar fördes. Efter 
cirka 15 minuter gjorde intervjuaren en första verbal summering av de KI 
intervjupersonen presenterat. Intervjupersonen fick då chans att bekräfta, dementera 
eller korrigera intervjuarens förståelse av de KI som dittills identifierats. Hade inga 
hindrande KI framkommit spontant förhörde intervjuaren sig särskilt rörande detta efter 
den verbala summeringen. Intervjun fortsatte sedan med att intervjuaren förhörde sig 
ingående kring de KI som intervjupersonen presenterat i förstaskedet av intervjun. 
Målet med dessa följdfrågor var att få så tydliga, specifika och konkreta svar som 
möjligt och för att avgöra KI:s konsekvenser och förhållande till relationens 
samarbetsaspekt. Intervjuaren undersökte också vilken fas i terapin – inlednings-, mitt- 
eller avslutningsfas – som respektive KI inträffat (eller när den varit som mest 
betydelsefull, i de fall då det rörde sig om något som pågått under hela terapin). 
 
När intervjuaren bedömde att informationen kring de KI som gåtts igenom var 
tillräcklig uppmanades intervjupersonen att återigen fundera över KI som kan ha 
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påverkat relationen. I de fall intervjupersonen presenterade nya KI följde 
intervjuförfarandet samma procedur som beskrivits ovan.  
Avslutningsvis gjorde intervjuaren en andra verbal summering av alla KI som 
framkommit under intervjun. Intervjupersonen fick i detta skede ytterligare en möjlighet 
att bekräfta, dementera eller korrigera intervjuarens förståelse av utsagan. Till sist fick 
intervjupersonen skatta varje KI:s inverkan på alliansen mellan 1 och 10. 
    
Dataanalys 
Vi transkriberade intervjuerna så exakt som möjligt och strävade efter att återge 
intervjupersonernas uttal, talspråkliga formuleringar och pauseringar precis som de lät i 
inspelningarna. Transkriberingarna uppgick till sammanlagt 140 sidor, varav 72 sidor 
innehöll uttalanden av intervjupersonerna som behandlade kritiska incidenter. Därefter 
sammanställdes de KI som kommit fram, vilket var totalt 73 stycken (antalet KI per 
intervjuperson varierade mellan 6 och 10; Md=8, M=8.11, SD=1.27), genom oberoende 
genomgångar av båda författarna. I ett andra steg gjordes en gemensam 
konsensusbedömning och kodning för att säkerställa förståelsen av innehållet i varje KI. 
En KI fick uteslutas då vi bedömde att den riskerade att avslöja de inblandades 
identiteter.  
 
De kvarvarande 72 KI grupperades tematiskt i 30 kategorier med deras tillhörande 
konsekvenser. Detta genomfördes på två sätt: dels genom att KI som av 
intervjupersonerna givits beskrivningar vilka liknade varandra samlades i kategorier, 
och dels genom att vi försökte finna möjliga övergripande koder på flera KI, vilka hade 
gemensamma nämnare. I arbetet med tematiseringen strävade vi efter att arbeta 
empirinära och undvika påverkan av teoretisk förförståelse. Parallellt med detta 
organiserades de konsekvenser som följde av KI, vilka ursprungligen var 34 stycken, till 
12 tematiska kategorier, med samma förfarande som vid tematiseringen av våra KI. 
Under processens gång var vi noggranna med att behålla kopplingen mellan KI och den 
konsekvens som intervjupersonen angivit. 
  
De KI-kluster som i slutändan erhölls sorterades i tre övergripande kluster. I denna 
indelning använde vi oss av våra förkunskaper om tidigare forskning (Ackerman & 
Hilsenroth, 2001, 2003; Bedi et al, 2005) och åstadkom således klustren ”stärkande” 
respektive ”hindrande”. Vi fick då ett antal KI-teman över, som vi upptäckte kunde vara 
antingen hindrande eller stärkande, beroende på vissa villkor. Dessa KI-teman samlade 
vi i ett kluster, som vi gav namnet ”villkorsförknippade”. Det största klustret (stärkande) 
innehöll 22 KI-kategorier. I detta kluster samlade vi KI-kategorierna i fem undergrupper 
av överskådlighets- och läsbarhetsskäl. Dessa aspekter var inte aktuella för övriga två 
kluster (hindrande och villkorsförknippade), och då vår strävan var att presentera 
materialet så empirinära som möjligt och så långt det var möjligt undvika onödig 
abstraktion valde vi att inte gruppera de KI som ingick i dessa kluster.   
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Resultat 
Intervjupersonernas globala skattning av upplevd arbetsallians antyder att samarbetet 
mellan konfident och terapeut i stort bör betraktas som gott. På den tiogradiga skalan vi 
presenterade hamnade skattningarna mellan 7 och 10 (M=8.17, SD=1.16). De KI som 
var Stärkande för arbetsalliansen skattades till mellan 4 och 10 (M=8.62, SD=1.33) på 
den tiogradiga skalan. De Hindrande för arbetsalliansen skattades till mellan 2 och 6 
(M=4.1, SD=1.10), och de villkorsförknippade till mellan 2 och 10 (M=6.67, SD=6.83).  
 
Härnedan presenteras de tematiska kategorier som de kritiska incidenterna (KI), 
tillsammans med dess konsekvenser, samlats i. Dessa tematiska kategorier har i sin tur 
förts samman i klustren Stärkande (i sig indelad i fem grupper), Hindrande respektive 
Villkorsförknippade.  
 
De tolv tematiska kategorier av konsekvenser (trygghet, bekräftelse, förtroende, friläge, 
ångestreglerande, nyanserad bild av terapeuten, arbetsglädje, terapeuten blir förebild, 
osäker, obekvämt, kränkt och lämnad) som identifierats presenteras löpande texten. I 
slutet av resultatdelen finns de sammanställda (tabell 8).   
 
I vissa citat finns hakparenteser []. Inom dessa har vi lagt till ord för att öka på 
förståelsen av citatet, eller för att avidentifiera materialet. Betydelsen av utsagan har 
dock aldrig ändrats. Både terapeuter och konfidenter benämns fortsättningsvis ”hon”, 
trots att urvalet av terapeuter och konfidenter innefattade tre män. Vi har, genom att i 
stor utsträckning använda oss av ”konfident” och ”terapeut”, strävat efter att minimera 
osäkerhet kring syftning.  
 
 

Stärkande för arbetsalliansen 
   
Detta är det kluster som innehåller flest KI-kategorier. Av de 30 identifierade 
kategorierna placerar vi 22 i detta kluster, ordnade i de fem grupperna Strukturansvar, 
Villkorslös värme och respekt, Auktoritet, Känslohantering och Medvetandegöra.   
 
Grupp 1: Strukturansvar 
Denna grupp innehåller kategorier med beteenden med vilka terapeuten tog ansvar för 
terapins agenda, tydliggjorde rutiner och höll fokus på terapins uppgifter och mål.  
 

Hålla ramar. 
Konfidenterna upplevde det som positivt när terapeuten var tydlig med vad som gällde i 
kontakten dem emellan och vad konfidenten kunde förvänta sig av terapeuten när det 
gällde att exempelvis svara i telefon.  
 

”hon är tydlig. Med var gränserna går, att… när det gäller vår roll, vår, oss 
liksom.” 

 
Konsekvensen av detta var Trygghet – denna sorts konsekvens innefattar känslor av att 
vara omhändertagen, trygg, välkommen, avlastad, stöttad eller stärkt.   
Det uppskattades också när överenskommelser hölls, och konfidenten kände sig 
värdefull när terapeuten inte förändrade ett ekonomiskt avtal trots att hennes 
omständigheter ändrats på ett sådant sätt att detta hade varit rimligt. Detta fungerade 
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alltså som en form av Bekräftelse, och utgör tillsammans med just bekräftelse, att känna 
sig omtyckt, respekterad, uppleva en känsla av samförstånd och att känna sig förstådd 
ett av våra konsekvenskluster. Det upplevdes också som respektfullt att terapeuten var 
noga med tider och inte använde tiden till prat om sitt eget. 
 

”Att terapeuten kommer i tid och inte sitter och pratar bort tid om 
nånting eget, eller slutar för tidigt. Att man får den tid man faktiskt 
betalar för och själv gör uppoffringar för … Hon är väldigt korrekt 
med tiden. Hon är väldigt exakt. Varken det ena… Hon drar aldrig 
över” 

 
 

Generösa rambrott. 
I de fall terapeuterna erbjudit konfidenterna extra tider så har det uppfattats som skönt, i 
den meningen att det har skapat Trygghet. Det har även uppfattats som ett rörande bevis 
på äkta engagemang för sina konfidenter (Bekräftelse). 
 

”erbjöd hon att, ’Vi kan ses på sommarn också, om det, om du vill’ liksom. 
jag kände mig rörd över att hon var så engagerad” 

 
”så föreslog hon att vi skulle träffas igen, innan nästa gång vi hade inbokad. 
Så. Och det var jätteskönt.” 
 

 
Fokusering.  

Konfidenterna uppskattade när terapeuten höll fokus under sessionerna och inte tillät 
dem att flyta ut. Genom att också återkoppla till tidigare sessioner tog terapeuten ansvar 
för terapisessionernas effektivitet. Detta ingav Förtroende (en konsekvens, samt ett 
konsekvenskluster tillsammans med ”tillit”) och skapade Trygghet. 
 

”det blir lättare för terapeuten att leda en vidare, än att man måste dra 
alltihopa från start igen” 

 
 

Terapeutens anonymitet. 
När terapeuten genomgående tog lite plats gav det möjlighet för konfidenten att slippa 
ta hänsyn till terapeuten som person, vilket upplevdes som befriande. Detta gällde också 
när terapeutens rum hade en anonym inredning.  
 

”jag kunde liksom koppla av hela [terapeutens] person … blev liksom 
sånhär avpersonlig för mig” 
 
”[terapeutens] rum är så opersonligt … det är ingenting som markerar vad 
[terapeuten] är” 

 
När terapeuten och konfidenten var av motsatta kön, kunde konfidenten uppskatta när 
terapeuten inte var sexuellt attraktiv för henne. 
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”såna här charmörer och karismatiska typer … [terapeuten] är ju liksom helt 
motsatsen” 
 

Konsekvenserna av dessa förhållanden som terapeuten skapat eller representerat ryms i 
kategorin Friläge, som innefattar en känsla av frihet med det specifika villkoret att 
denna frihet baseras på avsaknaden av en personlig relation och gemensam historia.  
 
 
Tabell 1. Strukturansvar.  
 
KI-‐kategori	   Fas2	   Exempel	   Konsekvenser	  
Hålla	  ramar.	   Hela	  

tiden/inledning/sen	  
inledning	  –	  mitt	  

T3	  är	  tydlig	  med	  
var	  gränserna	  går	  i	  
kontakten.	  T	  håller	  
fast	  vid	  ekonomisk	  
överenskommelse.	  
T	  är	  korrekt	  med	  
tiden.	  

Trygghet,	  
bekräftelse	  

Generösa	  rambrott.	   Hela	  
tiden/inledning	  

T	  föreslår	  extra	  
session.	  	  

Trygghet,	  
Bekräftelse	  

Fokusering.	   Mittfas	   T	  håller	  
ämnesfokus.	  

Trygghet,	  
förtroende	  

Terapeutens	  
anonymitet.	  

Inledning/inledning	  
–	  mitt	  

T	  tar	  inte	  så	  stor	  
plats.	  T	  är	  inte	  
sexuellt	  attraktiv	  
för	  K4.	  T	  har	  ett	  
opersonligt	  rum.	  

Friläge	  

 
 
Grupp 2: Villkorslös värme och respekt 
Denna grupp KI-kategorier innehäller beteenden och förhållanden med vilka 
terapeuterna visade sina konfidenter vänlighet, empati, respekt, stöd, uppmuntran och 
intresse och gav sina konfidenter möjlighet att känna att det var möjligt att släppa på sin 
integritet.  

 
Äkta vänlighet. 

Terapeutens varma leende skapade en känsla av att vara omtyckt och kunde också inge 
en upplevelse av samförstånd.  
 

”det finns inget hotfullt, det blir en känsla av samförstånd” 
 
Terapeuten uppfattades som icke hotfull och vänligt sinnad. Särskilt framhävdes 
välkomnandet i väntrummet och ett vänligt avsked i slutet av en session som 
betydelsefulla, återkommande incidenter. Konsekvensen kan beskrivas i termer av 
Trygghet och Bekräftelse. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Den	  fas	  då	  aktuell	  KI	  inträffat,	  alternativt	  haft	  störst	  betydelse	  (om	  det	  inträffat	  under	  hela	  tiden).	  

3	  Terapeuten.	  	  

4	  Konfidenten.	  
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”så kommer terapeuten och så ska de möta sina klienter, och så, att de på ett 
otroligt härligt sätt kommer in i rummet och möter sin klient, vilket är ”hej, 
jag känner dig, … nu ska vi träffas” 

 
”när jag går därifrån att liksom vi brukar säga hej och så håller hon i min 
hand … eller lägger huvet på sned” 

 
Att terapeuten gav utrymme för en eller två meningar småprat och tillät sig att skratta 
tillsammans med sin konfident upplevdes som skönt och befriande. Detta är, som 
konsekvens betraktat, Ångestreglerande (ytterligare en identifierad konsekvenskategori, 
vilken kan innefatta upplevelse av lugn eller att vara ångestbefriad). 

 
Lyssnande. 

Terapeuten kunde visa ett äkta intresse i sitt lyssnande på konfidentens historia och 
ställa frågor som visade att hon hade lyssnat. 
 

”Att hon ställer frågor för att, för att visa och, att hon visar då att hon 
verkligen så här ’Okej är det så [konfidenten] tänker eller är det så?’. Hon 
ger mig uppmärksamhet” 

 
Om sådana frågor ställdes snart efter det att konfidenten upplevt terapeuten som 
ouppmärksam skapade detta efterhand en Nyanserad bild av terapeuten (en egen 
konsekvens). Det var också positivt att den lyssnande terapeuten var en person som inte 
var färgad av konfidentens tidigare liv utan nu lyssnade för första gången (Friläge). 

 
”utan hon ser ju bara mig här, som jag är nu, och vart jag befinner mig just 
nu och hur jag ska ta mig vidare” 
 
 
Empatiskt bemötande. 

Terapeuterna tillät konfidenterna att visa känslor och bekräftade empatiskt dessa 
verbalt. Det fungerade också lugnande (Ångestreglerande) och skapade en känsla av att 
vara förstådd (Bekräftelse). 

 
”… ja att hon liksom kan bekräfta mig i det på nåt vis… som bekräftelse, ’ja 
jag förstår att det var jobbigt för dig’, att det känns äkta. Att hon liksom 
förstår, har förstått min situation eller det jag har känt.” 
 
 
Tar parti. 

Konfidenterna uppgav att de känt att terapeuten stod på deras sida, och kunde få höra att 
”du har blivit illa behandlad”.  Detta blev en hållning hos terapeuten som konfidenten 
kunde ha med sig även senare i terapin: 
  

”i vissa situationer när hon mera liksom mer spontant liksom verkligen tagit 
mitt parti så, det är klart att det blir stöttande också men sen kanske det är 
i… att man upplever också eftersom man har tagit det partiet så sen när man 
diskuterar andra situationer mer i nutid så… så kanske jag i och för sig får 
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samma liksom känsla av att hon är med mig… och att då blir det mer liksom 
stöttande” 
 

Detta beteende fick ett flertal konsekvenser: Trygghet, Ångestreglerande, Förtroende 
och Bekräftelse. 
 
 

Ickekonfronterande. 
Det var viktigt för både terapeut och konfident att vara överens om vilken väg samtalet 
tog och hur man skulle gå vidare det till nästa nivå. Att låta konfidenten bearbeta teman 
i egen takt och göra respektfulla samtalsövergångar i tydlig ickekonfronterande stil 
gjorde att konfidenterna kände sig delaktiga och att en känsla av ”gemensamt projekt” 
infann sig. Konsekvenserna var Trygghet och Arbetsglädje – vilket i detta fall handlade 
om delaktighet men som i samband med andra KI kunde beskrivas i termer av 
gemensamt ökat engagemang och i andra fall som stolthet eller tillfredsställelse över en 
terapeutisk framgång. 
 

"Så att man är helt överens om vad man tar liksom som nästa steg … jag har 
aldrig nån känsla av att… det är terapeutens… show liksom. Utan alltid en 
gemensam grej. … Att vi måste, vi måste, innan vi tar steget så måste vi 
bestämma oss liksom vilket steg vi ska ta”   

 
 

Minne för historia. 
När terapeuten plockade upp trådar från tidigare samtal, refererade tillbaka och tydligt 
visade att hon mindes hela konfidentens berättelse. 
 

”[terapeuten] kommer ihåg saker som man blir lite förvånad över att hon 
kommer ihåg” 

 
Att bli bekräftad på detta sätt kunde ibland överraska konfidenterna, men det kändes 
tryggt att terapeuterna hade överblick över deras livsberättelse (Bekräftelse, Trygghet).  
 

”hon håller reda på vem jag är. Och min historia” 
 
 

Passerad tid. 
Konfidenten fann tiden och terapins längd som en nödvändighet för att kunna öppna sig 
för terapeuten och därmed nå kärnan i sin egen problematik. Resultatet blev att ju längre 
tid som passerar, desto större förtroende fick konfidenten för sin tillåtande terapeut. 
Konsekvensen var ökat Förtroende.  
 

”[jag] har alltid haft ganska hög integritet är det ju tagit tid, att komma dit 
att jag känner ett fullt förtroende [för terapeuten]” 
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Tabell 2. Villkorslös värme och respekt. 
 
KI-‐kategori	   Fas	   Exempel	   Konsekvenser	  
Äkta	  vänlighet	   Hela	  tiden/mitt	  –	  

slut/slut	  
	  

	  

T	  ler	  mot	  K.	  T’s	  
vänliga	  
välkomnande	  och	  
avslut.	  T	  kan	  
skratta	  med	  K.	  T	  
ger	  visst	  utrymme	  
för	  småprat.	  	  

Trygghet,	  
ångestreglerande,	  
bekräftelse	  

Lyssnande.	   Hela	  
tiden/inledning	  

T	  visar	  genuint	  
intresse.	  T	  ställer	  
frågor	  för	  att	  
förstå.	  K	  
uppskattar	  att	  T	  är	  
en	  främling.	  

Bekräftelse,	  
nyanserad	  bild	  av	  
T,	  friläge	  

Empatiskt	  
bemötande.	  

Inledning	   T	  förstår	  K’s	  
känslor	  och	  
bekräftar	  detta	  
verbalt.	  

Trygghet,	  
förtroende,	  
bekräftelse	  

Tar	  parti.	   Inledning/mitt	   T	  klarar	  av	  att	  K	  
”avlastar	  sig”	  sina	  
jobbiga	  
erfarenheter.	  K	  
känner	  att	  T	  står	  
på	  K’s	  sida.	  

Trygghet,	  
ångestreglerande,	  
förtroende,	  
bekräftelse	  

Ickekonfronterande.	   Hela	  tiden/mitt	   T	  påpekar	  
inkonsekventa	  
resonemang	  
respektfullt.	  T	  
försäkrar	  sig	  om	  
att	  K	  går	  med	  på	  
val	  av	  
samtalsämne.	  

Trygghet	  

Minne	  för	  historia	   Inledning/mitt	   T	  minns	  K’s	  historia	  
i	  högre	  grad	  än	  K	  
förväntar	  sig.	  T	  
refererar	  till	  
tidigare	  samtal.	  

Bekräftelse,	  
Omvårdande	  

Passerad	  tid.	   Mitt	   K	  behöver	  av	  
integritetsskäl	  tid	  
för	  att	  känna	  fullt	  
förtroende	  för	  T.	  

Förtroende	  

 
 

Grupp 3: Auktoritet 
Ett antal alliansstärkande faktorer berör terapeuten som kunnig och erfaren person värd 
att lyssna till och möjlig att få hjälp av. 

 
Terapeutens ålder. 

Terapeuterna var i övre medelåldern vilket uppskattades av konfidenterna. Åldern ingav 
Förtroende. Konfidenterna upplevde också att terapeuternas livs- och yrkeserfarenhet 
gjorde att interventionerna vilade på stadiga fundament. De konfidenter som själva var 
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lite äldre tyckte också att det var skönt att få samtala med någon i egen ålder, då de 
sannolikt delade vissa värderingar. 
 

”det är positivt att vi är ungefär i samma ålder, att hon inte är 25”  
 
”det är verkligen professionalitet. … Det är verkligen fingertoppskänsla. Det 
är inget jag tror man lär sig på en vecka” 
 
”[terapeuten] har liknande erfarenhet livsmässigt … man är ungefär på 
samma nivå i livet så… Så känns det som att [hon] förstår det jag pratar om, 
[terapeuten] har en lång yrkeserfarenhet”  
 
 
Goda råd. 

Konfidenten var i behov av ganska omedelbar beteendeförändring, hon upplevde att 
terapeutens rådgivning var bra och gav den effekt hon önskade. I takt med att 
konfidenten förändrade sitt beteende till det bättre ökade Förtroendet för terapeuten. 
 

”Och där så gav hon mig väldigt konkreta råd. Vi diskuterade den 
situationen och jag höll dom, liksom försökte hålla fast vid dom” 

 
 

Normaliserande. 
 Att terapeuterna beskrev konfidenternas problematik som relativt vanlig och hanterbar 
verkade tydligt lugnande (Ångestreglerande). Konfidenterna tyckte att det var skönt att 
höra att de inte var ensamma om sina problem och att deras reaktioner var adekvata.  
 

”hon kan, eh, ibland, prata i lite större perspektiv att: ’Ja men, det är vanligt, 
att många människor känner som du’”. 

 
Att terapeuterna talade utifrån egen yrkeserfarenhet var särskilt Förtroendeingivande. 
Kunde terapeuten dessutom ge en prognos för problematikens förlopp ingav det hopp 
hos konfidenten. 
 

”jag har fått mycket exempel från det verkliga livet som hon har delgett mig 
och delat med sig utav” 
 
 
Berömmer. 

När terapeuten berömde och visade uppskattning för konfidentens beteendeförändringar 
resulterade det i stolthet och en uttryckig vilja till att prestera mer.  
 

”För då sa [terapeuten], bekräftade liksom att, ’tänk’ sa [hon] ’tänk, du 
lyckas ju faktiskt bryta [ditt destruktiva beteende]’”  

 
Konsekvenserna av denna typ av beteenden kan sålunda beskrivas i termer av 
Bekräftelse och Arbetsglädje. Att som konfident också kunna dela med sig av tips till 
terapeuten, och att dessa tips togs emot med tacksamhet och beröm, verkade väldigt 
belönande för konfidenten. 
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”när vi pratar och jag beskriver ett skeende hos mig själv så känns det som 
att [terapeuten] får en aha-upplevelse” 
 
 
Konfidentens tilltro till metoden. 

När konfidenten kände att terapeutens arbetssätt var verksamt och själv ville öka sin 
satsning på terapin – det vill säga, engagerade sig mer och ansträngde sig för att få ut så 
mycket som möjligt av sessionerna och terapin som helhet – upplevde de att terapeutens 
engagemang ökade och att detta var en följd av den egna investeringen. 
 

”därför [terapeuten] har blivit mer aktiv. Att [hon] ser att jag liksom, att jag 
inte bara vill dit och lösa en akut kris utan nu är jag beredd och jobba vidare. 
Så det kan ju också vara en anledning till att [hon] har blivit mera aktiv” 

 
Att som konfident visa förtroende och tillit till den terapeutiska metod som erbjuds 
verkade enligt konfidenterna skapa en gemensam Arbetsglädje.  
 

”jag behövde gå mer på djupet. Så då tyckte jag att den här formen av terapi 
har hjälpt mig.” 

 
Det fanns ett tydligt växelspel mellan terapeut och konfident gällande samtalets energi i 
dessa fall. När en känsla av att det uppstod en gemensam arbetsglädje infann sig 
verkade det för konfidenten som att terapeuten fick kraft av sin konfident, och vice 
versa. 
 

 
Tabell 3. Auktoritet. 
 
KI-‐kategori	   Fas	   Exempel	   Konsekvenser	  
Terapeutens	  ålder.	   Inledning	   K	  förknippar	  ålder	  

med	  erfarenhet	  
och	  kompetens.	  

Förtroende	  

Goda	  råd.	   Inledning	   T	  ger	  råd	  som	  
hjälper	  K	  när	  K	  
följer	  dem.	  

Förtroende	  

Normaliserande.	   Mitt/slut	   T	  säger	  ”många	  
känner	  som	  du”.	  T	  
hänvisar	  till	  
terapeutiska	  
erfarenheter	  som	  
har	  bäring	  på	  K’s	  
problem.	  

Ångestreglerande,	  
förtroende	  

Berömmer.	   Mitt	   T	  berömmer	  
framsteg	  K	  gör.	  T	  
visar	  uppskattning	  
för	  K’s	  
formuleringar.	  

Arbetsglädje,	  
bekräftelse	  

Konfidentens	  tilltro	  
till	  metoden.	  

Inledning/mitt	  –	  
slut	  

K	  tror	  på	  PDT	  som	  
metod.	  K	  
investerar	  tid	  och	  T	  
tycks	  svara	  med	  
ökad	  aktivitet.	  	  

Arbetsglädje	  
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Grupp 4: Känslohantering 
Dessa KI-kategorier beskriver beteenden med vilka terapeuten hanterade starka känslor 
i terapin, vilket skedde dels genom att motverka undvikande och flykt från ångest och 
dels inbegrep uthärdande av för konfidenterna svårhanterliga känslor. 
 
 

Upprätthåller ångestnivå. 
Det var också tillitsskapande (Förtroende) när konfidenten kände att terapeuten inte 
väjde för ämnen som väckte ångest hos konfidenten utan vågade ta i det en längre stund 
och inte byta samtalsämne. 
 

”om jag berättade nånting jobbigt att hon … kunde stanna i det, eller lyssna 
i det och inte … byta samtalsämne eller hoppa till nånting annat utan 
liksom, våga ta i det” 
 
 
Härbärgerande. 

Gemensamt för de KI som ryms här är att konfidenten uttryckt något som haft stor 
känslomässig laddning för henne och att terapeuten har kunnat ta emot det. När 
konfidenterna avlastade sina svårhanterliga känslor kände de att terapeuten kunde klara 
av dessa utan att ta skada.  
 

”Att se att hon inte tog vid sig av att jag hade mått så dåligt och hade suttit 
och… avlastat mig, utan hon… Det ser jag som professionalitet hos henne” 
 

Detta var Förtroendeskapande, så att en konfident kunde våga visa känslor igen. De 
tilläts också att demonisera personer i sin historia om de hade behov av det, vilket 
fungerade Ångestreglerande och som en Trygghet. 
 
 

Terapeuten som modell. 
Konfidenten kunde uppleva att hennes känslor var svåråtkomliga för henne själv. 
Terapeuten kunde då i samtalet visa starka egna känslor som reaktion på konfidentens 
material. Dessa känsloyttringar uppfattade konfidenten som adekvata och realistiska och 
såg terapeutens beteende som rimligt och begripligt. I och med detta fungerade 
terapeuten som en känslomässig förebild för konfidenten. Detta har vi betraktat som en 
egen konsekvens, Terapeuten blir förebild. 
 

”Jag tror att jag kände att hon kunde hjälpa mig att få fatt på mina egna 
känslor som var ganska frusna och stelnade, eller vad jag ska säga. De var 
inkapslade. Så hon blev lite ställföreträdande där.” 
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Tabell 4. Känslohantering. 
 
KI-‐kategori	   Fas	   Exempel	   Konsekvenser	  
Upprätthåller	  
ångestnivå.	  

Inledning/mitt	   T	  håller	  kvar	  
ångestväckande	  
samtalsämne.	  

Förtroende	  

Härbärgerande.	   Inledning	   T	  tillåter	  avlastning	  
av	  känslor.	  

Trygghet,	  
ångestreglerande,	  
förtroende	  

T	  som	  modell.	   Inledning	   T	  reagerar	  
emotionellt	  i	  K’s	  
ställe.	  

T	  blir	  förebild	  

 
 
 
Grupp 5: Medvetandegöra 
Gemensamt för de KI som ryms i den här gruppen är verbalisering av känslor och 
processer, antingen retrospektivt eller i en situation som uppstått i terapirummet.  
 

Benämna känslor och processer. 
Terapeuten ställde frågor till sin konfident om känslor som uppstod i stunden, eller om 
företeelser konfidenten hade svårt att sätta ord på.  
 

”[terapeuten har] ställt en fråga som, som funkar. Eller som sätter sig på 
plats. För just den här känslan” 

 
Detta skapade tillit (Förtroende) hos konfidenten och en känsla av att vara förstådd 
(Bekräftelse). Det kunde också handla om att terapeuten satte ord på eller ställde frågor 
om andra ickeverbala uttryck, som andning eller kroppsställning. 
 

” hon påpekade liksom, ’Nu… nu flyttar du på, flyttar du sittställning när du 
säger det där’ eller …  ’nu märker jag att du andas… djupare’ … och så 
där. Alltså, påpekade saker som jag gjorde liksom och saker som händer i 
rummet”. 

 
 

Sätta igång reflekterande. 
Genom frågor, reflektioner och analyser hjälpte terapeuten konfidenten att se 
sammanhang och få nya perspektiv, och hon kunde genom detta reflektera över det egna 
bidraget till sin problematik i ljuset av sin livshistoria. 
 

”det hjälpte hon mig, genom att ställa motfrågor. … Som får mig att förstå 
sammanhang som jag inte förstått förut. … hon ser det ur ett större 
perspektiv än vad jag ser det” 

 
 Detta skapade Förtroende och Arbetsglädje.  
 

”och så kommer hon med … nån slags analys som är liksom intressant och 
spännande och som … gör att jag får förtroende för henne rent 
yrkesmässigt” 
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När perspektivet innebar att konfidenten kunde se att hon hade förändrats under den tid 
terapin pågått fungerade det också som Bekräftelse för konfidenten. 
 

”Men hon har fått mig att se det ännu tydligare och att jag faktiskt har, att 
jag kan se att jag har förändrat mig under det här året.” 
 
 
Metakommunikation. 

Terapeuten lyfte tillsammans med konfidenten perspektivet på relationen och inbjöd till 
samtal och reflektion rörande deras relation. Metakommunicerandet användes mest när 
konfidentens frågor närmade sig terapeutens privata sfär. Det verkar som att det 
metakommunikativa undersökandet av frågornas motiv många gånger följdes av raka 
svar från terapeuten. 
 

”Det hon först gjorde var att hon frågade, frågar du utav den här 
anledningen eller utav den här anledningen, så hon förstod vad jag… varför 
jag frågade liksom.” 

 
Metakommunicerandet hjälpte både terapeut och konfident att hålla fokus på relationen 
och vad som kunde gestaltas inom ramen för denna. Att fokusera på relationen gjorde 
att konfidenten kände sig bekräftad och hållen (Bekräftelse, Trygghet) och hjälpte henne 
att hitta till kärnan i sin problematik. 
 

”jag känner mig lugnare när vi pratar om oss, liksom, eh, och kan fokusera 
på… det som egentligen är kärnan, i varför jag går i terapi.” 

 
 

Tabell 5. Medvetandegöra. 
 
KI-‐kategori	   Fas	   Exempel	   Konsekvenser	  
Benämna	  känslor	  och	  
processer.	  

Hela	  
tiden/inledning	  

T	  uppmärksammar	  
och	  ställer	  frågor	  
om	  K’s	  känslor	  eller	  
handlingar.	  T	  
bekräftar	  K’s	  
känslor	  verbalt.	  

Förtroende,	  
bekräftelse	  

Sätta	  igång	  
reflekterande.	  

Inledning/mitt/mitt	  
–	  slut	  

T	  ställer	  motfrågor.	  
T	  hjälper	  K	  att	  se	  
eget	  bidrag	  till	  sina	  
problem.	  T	  lyfter	  
perspektivet.	  T	  ser	  
mönster	  i	  K’s	  liv.	  

Förtroende,	  
arbetsglädje	  

Metakommunikation.	   Hela	  tiden	   På	  K’s	  initiativ	  
pratar	  T	  och	  K	  om	  
sin	  relation.	  T	  
undersöker	  motiv	  
bakom	  K’s	  frågor	  
om	  T.	  

Trygghet,	  
bekräftelse	  
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Hindrande för arbetsalliansen 
 
Detta kluster innehåller fem av de totalt trettio identifierade kategorierna. De samlade 
KI i detta kluster har uppfattats som hindrande och i en del fall till och med direkt 
skadliga för relationen och samarbetet. Somliga har uppfattats som avsiktliga 
interventioner, medan konfidenterna har sett andra som naturliga och begripliga misstag 
av terapeuten.  De konsekvenser dessa KI hade enligt våra intervjupersoner kan 
sammanfattas som att det kunde bli Obekvämt (inbegripande irritation, otålighet, 
frustration eller känslan av att vara styrd eller pressad) för konfidenten, att hon kände 
sig Osäker (vilket ibland också kunde uttryckas som ”frågande”), Lämnad (otrygg, 
obekräftad, emotionellt lämnad eller med en upplevelse av krav på för stort eget ansvar) 
eller Kränkt (skuldbelagd eller orättvist angripen).  
 

Otydlighet. 
Om terapeuten inte gjorde klart vilka regler som gällde kring sekretess blev konfidenten 
osäker och orolig (Osäker) tills hon själv tog initiativ till ett samtal kring detta.  
 

”Ja och sen var det i och för sig så att det tog mig ett tag, för jag vet att jag 
frågade flera gånger: ’stannar verkligen det här mellan oss’” 
 

Likaså skapade en otydlighet om terapimetod och mål för terapin både osäkerhet och 
frustration (Obekvämt). 
 

”[jag hade] velat veta lite mer om. Om terapiformen, och vad går den här 
typen av terapi ut på.” 
 

Om terapeuten efter en tids terapi kom med ett papper med information om regler för 
betalning, sen ankomst, inställda sessioner och uteblivanden kände sig konfidenten 
orättvist angripen (Kränkt). 
 

”[terapeuten] gav mig ett papper om vad som händer om jag kommer 
försent eller glömmer bort ett möte. Och automatiskt tänkte jag att ’nämen 
jag brukar väl inte komma försent, eller jag har väl inte uteblivit nån gång’, 
så jag tog det direkt som en negativ sak om mig själv”. 

 
 

Bristande uppmärksamhet. 
Det kunde betyda mycket för en konfident om hon upplevde att terapeuten inte 
lyssnade. Konfidenten kände sig då Lämnad.  
 

”Att jag kan märka på henne, så här otroligt så här, att märka på hennes blick 
att den har försvunnit, att hon kanske har skruvat på sig eller att hon har, hon 
kan ha gäspat nån gång… Det har hänt. Jag menar, och det är ju tydligt 
kroppsspråk att det är nånting annat, ja, det har hänt. Och det berör mig 
jättestarkt när jag ser fysiskt att hon, att hon försvinner liksom… från oss. 
Och ögonkontakten … Nämen det blir jättestarkt för mig, när jag ser fysiskt 
att hon vänder bort blicken eller flackar ut i fönstret bakom mig eller hon 
börjar röra på sig så här [visar] som att… jag känner i alla fall att det är 
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nånting så här att… hon är inte helt skärpt… Då känner jag mig otroligt 
ensam.” 
 

Konfidenterna kunde också känna sig irriterade och obekräftade (Obekvämt, Lämnad) 
om de tvingades upprepa sig flera gånger eller om terapeuten sagt fel namn på en person 
i deras livshistoria.  
 

Passivitet. 
En väldigt passiv och tyst hållning från terapeuten skapade viss osäkerhet hos 
konfidenterna (Osäker). En aspekt av detta var att ansvaret för att inleda sessionen 
många gånger hamnade på konfidenten. I dessa fall kunde det kännas nervöst och 
tvunget – konfidenten kunde uppleva att hon måste planera teman för dagen på vägen 
till terapin, vid sådana tillfällen kunde det bli så att konfidenten presenterade alltför 
mycket material i ren nervositet (Lämnad).  
 

”ju tystare det blir, desto mer pratar jag … när man förberett sig ibland så 
tar man upp alldeles för många saker” 

 
Det kunde också vara så att konfidenterna önskade att oavslutade teman från förra 
sessionen skulle anföras av terapeuten.  
 

”man faktiskt [är] mitt i nånting, och då har det ju inte varit så att hon har 
tagit upp det veckan efter 
 

 
Förneka behovstillfredsställelse. 

När konfidenten ville ha tips på självhjälpslitteratur eller diskutera skönlitteratur 
tillsammans med sin terapeut så avvisade terapeuten denna önskan. Konfidenten förstod 
att terapeuten gjorde detta med avsikten att återföra samtalet till hennes egna 
upplevelser, ett sätt att uppmana henne till avintellektualisering. Resultatet blev dock att 
konfidenten i ögonblicket kände sig känslomässigt Lämnad av terapeuten. 
 

”[terapeuten] kommer inte med den typen av litterära referenser. Om jag 
frågar ’har du läst den boken, och känner du till det?’ men nej, det känner 
[terapeuten] inte till… det börjar jag sakna. Men jag tro… att: Ja då börjar 
jag väl intellektualisera, jag har tänkt på det… [att det är] en flykt för mig 
igen att då går jag in i såhär abstrakt resonemang.” 

 
 

Skuldbelägga. 
Konfidenten upplevde att terapeuten anklagade henne för att inte visa tillräckligt 
engagemang för terapin. Vid dylika tillfällen uppfattade konfidenten att terapeuten sköt 
över ansvaret för de terapeutiska ramarna på henne. Terapeuten menade att konfidenten 
visade bristande intresse för terapin, något konfidenten uppfattade som orättvist och 
skuldbeläggande. Resultatet blev att konfidenten kände sig illa behandlad, Kränkt och 
övervägde att avsluta kontakten.  
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”jag hade väldigt svårt att hitta tider som funkade. …  hon uttryckte att hon 
var besviken på mig, att, att hon tyckte att det här samarbetet som vi hade 
startat var roligt” 
 
 

Tabell 6. Allianshindrande KI. 
	  
KI-‐kategori	   Fas	   Exempel	   Konsekvenser	  
Otydlighet.	   Inledning/mitt	   K	  fick	  inte	  klargjort	  

tidigt	  att	  sekretess	  
gällde.	  T	  klargjorde	  
inte	  terapins	  syfte,	  
mål	  och	  metod.	  T	  gav	  
extra	  information	  om	  
regler	  för	  tid	  och	  
betalning	  efter	  lång	  
tid.	  

Osäker,	  obekvämt,	  
kränkt	  

Bristande	  
uppmärksamhet.	  

Hela	  
tiden/inledning/mitt	  

T	  flackar	  med	  blicken.	  
T	  behöver	  
upprepningar	  och	  
förtydliganden	  för	  att	  
förstå	  K’s	  historia.	  	  

Obekvämt,	  lämnad	  

Passivitet.	   Inledning	  –	  mitt/mitt	  –	  
slut	  

T	  låter	  K	  styra	  
samtalet.	  T	  är	  tyst	  och	  
K	  pratar.	  

Osäker,	  lämnad	  

Förneka	  
behovstillfredsställelse.	  

Mitt	   K	  vill	  ha	  litteratur	  
rekommenderad	  men	  
T	  uppmanar	  K	  att	  inte	  
läsa.	  

Lämnad	  

Skuldbelägga.	   Inledning	   T	  skuldbelägger	  K	  för	  
att	  K	  inte	  hittar	  tider.	  

Kränkt	  

 
 

Villkorsförknippade – antingen stärkande eller hindrande för arbetsalliansen 
 
I detta kluster finns att antal incidenter som kan påverka alliansen stärkande eller 
hindrande beroende på vad som föregått incidenten. Det handlar till exempel om hur 
terapeuten förberett sin konfident inför en viss intervention, hur självobserverande 
terapeuten har varit eller hur väl terapeuten avläst konfidentens känsloläge. Beroende på 
hur väl terapeuten hanterat dessa variabler blir utfallet av likvärdiga interventioner 
antingen positivt eller negativt. 
 
Här återfinns tre av de trettio kategorier som vi har identifierat. KI inom detta kluster 
har två funktioner – de kan vara såväl stärkande som hindrande, mycket beroende på 
hur väl terapeuten avläst situationen och hur väl presentationen av interventionen 
utförts. Konsekvenserna var, enligt våra intervjupersoner, antingen Trygghet, 
Förtroende och Bekräftelse eller att konfidenterna kände Osäkerhet eller att det blev 
Obekvämt. 
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Grundlighet. 
En grundlig terapeut, som analyserade allt konfidenten sade och gjorde, fick ibland 
konfidenten att undra vart de var på väg och känna frustration (Osäker, Obekvämt). 
 

”att ibland så fastnar man i nånting, som man bara råkar säga i början av 
sessionen. Och liksom kommer inte vidare” 

 
När detta skedde i början av terapin kunde konfidenten tycka att det dröjde för länge 
innan de kom igång med ett förändringsarbete (Obekvämt). 
 

”det kanske hade vart skönt med lite mer konkret vägledning där i början. 
Istället för, för liksom… att vilja analysera klart innan man börjar göra 
nånting” 

 
I ett senare skede kunde konfidentens syn på detta förändras till något 
Förtroendeskapande.  
 

”… plockat upp trådar som jag kanske mest sagt i förbifarten. Men hon har 
förstått att det har varit viktigt och sen har hon återkommit och på något vis 
bråkat lite grann om det, och hjälpt mig att förstå… att det verkligen är som 
hon sa.” 
 
 
Nya metoder. 

Terapeuten kunde införa nya metoder eller tekniker i terapin, exempelvis EMDR eller 
ensidigt fokusera på exponering för något specifikt konfidenten hade motstånd mot att 
göra. Konfidenten kände då inledningsvis ett motstånd mot dessa nya inslag i terapin 
men kunde, trots att hon också var undrande (Osäker) känna sig pressad att gå med på 
terapeutens förslag. Det blev Obekvämt. 
 

”då så bytte hon spår och så kände jag att det blev den här KBT-varianten. 
Och … kände mig nog inte så nöjd med det”, ” vi var inte överens. Eller vi 
hade inte pratat om det” 

 
Om terapeuten presenterat metoden som en möjlighet kunde konfidenten i ett senare 
skede, med ökad tillit, gå med på att pröva metoden och få ökat Förtroende för sin 
terapeut när metoden hjälpte.  
 

”Men när jag så småningom fick förtroende för henne så sa jag att vi kan väl 
testa. Och det hjälpte mig faktiskt, de där sessionerna” 

 
 

Självutlämnande. 
Raka, ärliga svar från terapeuten uppskattades. Det skapade Trygghet och ingav 
Förtroende.  
 

”sen beskrev hon väldigt konkret hur hon såg på det och även hur hon, ja 
men väldigt konkret hur det var. Att hon svarade rakt, rakt ut.” 
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När terapeuten reagerade starkt känslomässigt inför konfidenten kunde detta fungera 
som en Bekräftelse och få konfidenten att känna sig värdefull. 
 

”[terapeuten] reagerar ganska starkt när jag berättar. Hon får tårar i ögonen 
och hon är såndära, hon visar sina egna känslor ganska tydligt och starkt” 

 
Däremot upplevdes inte för mycket information om terapeutens privatliv som positivt 
utan var en potentiell källa till irritation (Obekvämt). 
 

”nu har jag nästan varit lite irriterad när jag börjar veta för mycket om 
[terapeuten]// inte tar jag väl hänsyn till [henne], jag menar, jag kan ju ändå 
säga vad jag vill. Men [terapeuten] blir ju mera liksom en person” 
 
 

Tabell 7. Villkorsförknippade KI. 

KI-‐kategori	   Fas	   Exempel	   Konsekvenser	  
Grundlighet	   Hela	  tiden/inledning	   T	  analyserar	  allt	  K	  gör.	  T	  

tar	  sig	  tid	  att	  förstå.	  
Förtroende/	  obekvämt,	  
osäker	  

Nya	  metoder	   Mitt/slut	   Efter	  etablerat	  
förtroende	  låter	  K	  T	  
pröva	  en	  specifik	  metod.	  
T	  föreslår	  ny	  metod	  när	  
K	  tycker	  att	  det	  är	  
onödigt.	  T	  börjar	  arbeta	  
specifikt	  med	  metod	  K	  
inte	  känner	  sig	  bekväm	  
med.	  	  

Förtroende/obekvämt,	  
osäker	  

Självutlämnande	   Hela	  
tiden/inledning/slut	  

T	  besvarar	  frågor	  K	  har	  
om	  T.	  T	  visar	  känslor	  
tydligt.	  T	  avslöjar	  mer	  
om	  sitt	  liv	  än	  K	  bett	  om.	  

Förtroende,	  trygghet,	  
bekräftelse/obekvämt	  
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Konsekvenskategorier 
 
De konsekvenskategorier vi funnit förekom i olika stor utsträckning i samband med de 
kritiska incidenterna. Här nedan presenteras de, deras innehåll och hur ofta de förekom. 
 
 
Tabell 8. Konsekvenskategorier. Innehåll och förekomst i samband med KI. 

Konsekvenskategori	   Innehåll	   Förekomst	  	  

Bekräftelse	   Känna	  sig	  värdefull,	  bekräftad,	  förstådd,	  respekterad,	  
omtyckt,	  känna	  samförstånd	  

24	  KI	  

Förtroende	   Förtroende,	  tillit	   17	  KI	  

Trygghet	   Känna	  sig	  omhändertagen,	  välkommen,	  trygg,	  
avlastad/stöttad/stärkt	  

13	  KI	  

Obekvämt	   Styrd,	  pressad,	  irriterad,	  frustrerad,	  otålig	   10	  KI	  

Ångestreglerande	   Ångestbefriad,	  lugn	   9	  KI	  

Arbetsglädje	   Stolthet,	  tillfredsställelse,	  upplevelse	  av	  gemensamt	  ökat	  
engagemang	  

5	  KI	  

Friläge	   Frihet,	  ickerelaterande	   4	  KI	  

Osäkerhet	   Frågande,	  osäker	   4	  KI	  

Lämnad	   Känna	  krav	  på	  eget	  ansvar,	  otrygghet,	  emotionellt	  
lämnad,	  obekräftad	  

3	  KI	  

Kränkt	   Skuld,	  orättvist	  angripen	   2	  KI	  

Nyanserad	  bild	  av	  
terapeut	  

Nyanserad	  bild	  av	  terapeut	   1	  KI	  

Terapeut	  blir	  förebild	   Terapeut	  blir	  förebild	   1	  KI	  

	  

	  

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka beteenden och egenskaper hos terapeuten som ur 
patientens perspektiv bidrar till en god eller dålig arbetsallians i psykoterapi, hur 
patienter beskriver det vi kallar arbetsallians, samt om några allianspåverkande 
beteenden eller egenskaper hos terapeuterna är mer avgörande i något särskilt skede av 
terapin.  
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Metoddiskussion 
KIT anses av flera forskare vara en mycket robust kvalitativ metod (Andersson & 
Nilsson, 1964; Butterfield et al, 2004). När man studerat metodens reliabilitet och 
validitet har man funnit att insamlat material haft god överrensstämmelse med de 
beteenden och effekter av dessa som metoden avsåg att belysa. Vidare anförs att 
materialet relativt snabbt blir mättat tack vare metodens fokuserade struktur. 
Interbedömarreliabilitet och exaktheten i klassificering av subkategorier bedömdes efter 
prövning av forskarna (Andersson & Nilsson, 1964; Butterfield et al, 2004) också som 
god.   
 
I intervjumetodens teknik finns inbyggt, som vi har visat, att intervjupersonen får 
möjlighet att godkänna eller förkasta intervjuarens förståelse av utsagan vid två 
upprepade tillfällen. För att undvika godtycklighet och subjektivitet har vi genomfört en 
första analys av varje intervju var för sig, parallellt, och därefter diskuterat oss fram till 
en intersubjektiv enighet (jmf Kvale, 1997).     
 
Två faktorer rörande validiteten och reliabiliteten har vi varit särskilt uppmärksamma 
på: För det första har vi varit medvetna om risken att intervjupersonerna eventuellt har 
upplevt outtalade krav från sin terapeut att framhålla dennes goda sidor. Att helt komma 
runt detta problem är svårt då idealiseringen av en god terapeut kan vara en del av 
alliansskapandet. För att i mesta möjliga mån hantera eventuell idealisering har vi med 
tydlighet gjort klart för intervjupersonerna att inget som sägs under intervjun kommer 
att återföras direkt till terapeuten och att eventuell kritik lyfts till generell nivå i 
rapporten.  
 
För det andra är vi båda psykodynamiskt orienterade och blivande psykologer vilket kan 
ha haft inverkan på arbetet. Detta har ställt krav på vår perspektivmedvetenhet – risken 
finns att vi medvetet och omedvetet valt ut aspekter ur materialet. Med tanke på att vi 
under intervjuerna strävat efter att få fram allt intervjupersonerna kunde minnas, och att 
vi i analysarbetet varit måna om att analysera allt befintligt material och inte utelämna 
något, anser vi att vi inte har premierat någon specifikt psykodynamiskt präglad 
information. KITs struktur hjälper också forskaren att fokusera på observerbara 
beteenden och egenskaper. Att dataurvalet skulle vara präglat av vår psykodynamiska 
förförståelse bedömer vi därför som mindre sannolikt. Det är dock ett faktum i vår 
studie att majoriteten av terapierna som undersökts har varit psykodynamiska vilket 
naturligtvis gjort avtryck i resultatet. Detta har också troligt påverkat vår tolkning i 
någon mån. Till exempel har vi valt att benämna en KI-kategori ”Hålla ramar”, vilket 
har en tydlig psykodynamisk prägel. Vår ansats har dock varit att göra kategoriernas 
innehåll så tydligt som möjligt och vår förhoppning är att resultaten är begripliga även 
för läsare med annan teoretisk förförståelse. Då många inom forskningsfältet betraktar 
alliansen som en common factor (t.ex Frank & Frank, 1991) anser vi att mycket av det 
som framkommit i vår undersökning är tillämpbart på psykoterapier från andra 
skolbildningar.     
 
En annan aspekt som kan ha påverkat våra resultat är könsförhållanden i studien. 
Urvalet är representativt, inte strategiskt (Langemar, 2005). Även om denna 
könsfördelning inte avspeglar den terapisökande populationen som helhet finns både 
män och kvinnor representerade i studien. Fler män hade möjligen givit ett fylligare 
resultat.  
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Den externa validiteten i vår undersökning blir, som brukligt i kvalitativa studier, något 
av en diskussionsfråga. Vårt material är förhållandevis litet, men vi har i analysarbetet 
funnit att materialet inom de flesta områden snabbt blivit mättat. Det är förstås ett 
rimligt antagande att fler intervjuer skulle ge ett fylligare resultat, särskilt om de 
villkorsförknippade faktorerna, men också när det gäller hindrande faktorer. Vi 
uppfattar materialet som koherent och det är helt empiriskt förankrat. 
I urvalsförfarandet fanns några inbyggda problem med bäring på resultatet: dels 
förefaller det sannolikt att motiverade och nöjda konfidenter har större benägenhet att 
ställa upp på intervju, dels har vi inte haft någon insyn i vilka terapeuter som faktiskt 
delade ut det brev som vi tillhandahöll och dels har endast ett fåtal av de 
terapimottagningar vi initialt kontaktade hört av sig och velat samarbeta kring 
undersökningen. Detta avspeglas tydligt i resultatet, som ju mestadels innehåller 
alliansstärkande KI. Ett annat urvalsförfarande är rimligen en förutsättning om man vill 
undersöka hindrande faktorer närmare.  
 
Generaliserbarheten hos våra resultat påverkas också av det faktum att vi inte har haft 
någon kontroll över vilka terapeuterna är. Vi har inte haft någon möjlighet att avgöra 
hur metodtrogna de har varit, och inte heller huruvida våra intervjupersoners 
beskrivning av deras metodtillhörighet stämmer överens med deras egen uppfattning. 
Då det framkommit att terapeuter kunde vara otydliga med vilken terapeutisk metod de 
använde sig av, och att intervjupersonerna kunde känna osäkerhet i frågan, kan vi inte 
med säkerhet säga med vilken eller vilka terapeutiska metoder intervjupersonerna har 
blivit behandlade. Än mindre kan vi uttala oss om ifall terapeuterna arbetat metodtroget, 
integrativt eller eklektiskt.  
 
Resultaten bygger på förstahandsuppgifter. Samtidigt vore det oklokt att anta att de är 
hela sanningen. Vi har inte intervjuat terapeuterna, och det finns ingen oberoende 
bedömare som har kunnat ta del av de berörda psykoterapisessionerna. Vi har inte mer 
information än den som intervjupersonerna har gett oss. Djupare kunskaper om 
konfidenternas problematik skulle också ge en tydligare bild av alliansskapande under 
olika premisser. 
 
De personer som går i behandling på S:t Lukas kallas ”konfidenter”. ”Konfidenterna” 
har problem av varierande allvarlighetsgrad – på mottagningarna erbjuds bland annat 
krissamtal, korttidsterapi och gruppterapi, men också längre individuella behandlingar 
(”privatpersoner”, sanktlukas.se, 2010). När vi undersökt vad som erbjuds patienter med 
psykiska problem inom landstinget gällande psykiatrisk öppenvård och psykiatri på 
vårdcentraler (”psykiatrisk vård för vuxna”, vardguiden.se, 2010) har vi dragit 
slutsatsen att kategorierna är jämförbara. I vår rapport har vi därför använt begreppen 
”konfident” och ”patient” synonymt. Definitionen omfattar här alltså inte patienter 
vilkas problem bör få behandling inom ramen för akutpsykiatri och slutenvård.   
 
Att undersökningsmetoden kallas Critical Incident Technique kan lätt få läsaren att tro 
att vi endast eftersökt enstaka, korta händelser. Termen ”critical incident” är i sig något 
av en självmotsägelse eftersom engelskans ”incident” innebär en perifer eller mindre 
central händelse. I själva verket består vårt resultat till stor del av återkommande, 
processliknande fenomen, något som också metoden medger (jmf Bedi et al, 2005). I 
metoden viktas begreppet ”kritisk” tyngre än begreppet ”incident”.   
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Vår erfarenhet är att KIT är en metod som lämpar sig väl för att undersöka detta 
område, då dess utformning möjliggör ett förutsättningslöst fokus på observerbart 
beteende. Vi har dock ett par reflektioner, och förslag till förbättringar, till den som vill 
inspireras av vår studie och då använda sig av ett liknande KIT-strukturerat 
frågeformulär.  

 
Intervjupersonerna hade svårt att vara konkreta i sina svar. Detta kan bero på hur 
huvudfrågan var formulerad. Vi tror att detta kan ha att göra med att intervjupersonerna 
har strävat efter att minnas händelser i terapin samtidigt som de har försökt bedöma hur 
detta har påverkat relationen och samarbetet mellan dem själva och deras terapeut. Ett 
annat sätt att angripa frågeställningen vore ett först fråga efter vad som varit positivt 
eller negativt i terapin, och därefter gått in på om och hur dessa händelser påverkade 
arbetsalliansen.   
 
De numeriska skattningar vi erhöll stämde dåligt överens med den verbala 
beskrivningen av respektive KI. Detta faktum, och det begränsade antalet 
intervjupersoner, vilket omöjliggjort säkra statistiska beräkningar, gjorde att vi valde att 
tillmäta den kvantitativa delen av KI-protokollet mycket liten betydelse. Vi 
rekommenderar således att skalan byts ut. En numerisk skala skulle kunna sträcka sig 
från -5 till +5, vilket skulle vara tydligare än den skala vi använde. Ett negativt värde 
innebär då hindrande av arbetsalliansen och ett positivt ett stärkande. Man skulle också 
kunna byta de numeriska skalorna mot verbala, vilka förstås måste normeras. Vidare är 
formulärets skala inte utformad så att den fångar in incidenternas betydelse ur en 
tidsaspekt. En utveckling av formuläret bör vara att skatta effekten både över tid och i 
den stund då den inträffade, med två separata skalor.  

 
Resultat i denna studie jämfört med tidigare empirisk forskning 
Undersökningens resultat ger i huvudsak en bild av alliansstärkande och -hindrande 
faktorer som är i linje med de fynd Ackerman och Hilsenroth (2001, 2003) redovisar. 
Några av de attribut och tekniker de tar upp har inte vi funnit. Det gäller hindrande 
faktorer: rigiditet i metod, osäkerhet, att terapeuten uppträder förvirrat, reserverat eller 
spänt. Vi har inte heller funnit orubbligt och överdrivet användande av 
överföringstolkningar. Ackerman och Hilsenroth tar upp detta (Piper et al, 1999, 
refererade i Ackerman & Hilsenroth, 2001), liksom ytliga interventioner (Eaton, Abeles 
& Gutfreund, 1993, refererade i Ackerman & Hilsenroth, 2001) eller nedvärderande 
(Price & Jones, 1998, refererade i Ackerman & Hilsenroth, 2001). Avsaknaden av dessa 
faktorer bland våra KI kan förklaras av vår undersöknings ringa storlek, 
undersökningsmetod eller av skillnader terapeutpopulationerna emellan, med avseende 
på kulturella eller metodologiskt betingade beteenden.  
 
Nya stärkande faktorer 
En del av våra resultat återfinns inte hos Ackerman och Hilsenroth (2003). Våra 
intervjupersoner uppgav att terapeutens strukturerande var stärkande för arbetsalliansen, 
vilket representeras av klustergruppen Strukturansvar. Resultaten pekar på att 
terapeutens förmåga att vara tydlig med och hålla strukturer och överenskommelser i 
terapin får som konsekvens att motparten känner sig trygg och bekräftad. Samma 
konsekvenser får välavvägda och terapeutiskt motiverade avsteg från överenskommelser 
(generösa rambrott). Vidare visar våra resultat att terapeutens förmåga att hålla fokus 
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och knyta ihop relevanta ämnestrådar, det vill säga stå för en innehållslig struktur i 
terapin, skapar trygghet och är förtroendeskapande. När terapeuten strävar efter att 
begränsa avtrycken av sin egen person på terapin och därigenom ger patienten och 
hennes problematik fullt fokus medför detta, enligt våra resultat, en känsla av frihet för 
patienten. Strukturhållandet kan således påverka arbetsalliansen så, att de dels ger en 
känsla av trygghet, vilket stärker möjligheten att våga hantera ångestväckande ämnen 
och situationer, och dels ger en frihet att utforska dem. Dessutom kan känslan av att 
terapeuten respekterar henne och ser henne som betydelsefull skapa en grund för bättre 
samarbete. 
 
Normaliserande är en teknik till vilken vi tematiskt också har knutit psykoedukation. 
Det har tagits upp av Bedi och medarbetare som alliansstärkande (2005), men finns inte 
med hos Ackerman och Hilsenroth (2003). Normaliserande brukar betraktas som en 
teknik man gärna använder sig av i stödterapi (Winston, Rosenthal & Pinsker, 2004), 
vilket inte hindrar att tekniken kan användas även i insiktsorienterade psykoterapier. Att 
terapeuterna redogör för hur ett normalt sjukdomsförlopp kan se ut medför en 
ångestreducering för patienten; det gör att patienten känner sig mindre avvikande och 
motiverar många gånger till att fortsätta behandlingen. Det kan fungera stärkande för 
arbetsalliansen genom att patientens förtroende för terapeuten, som framstår som 
erfaren och kunnig, ökar (Frank & Frank, 1991; LaCrosse, 1980).  
 
Ett tredje nytt fynd av positiv allianspåverkan är att terapeuten kan agera modell och 
därigenom stärka relationen med sin klient. När terapeutens emotionella reaktion utgör 
en modell för patienten tycks detta forma relationen så, att patienten får upp ögonen för 
en reaktion, som skulle vara rimlig och adekvat för henne med tanke på hennes 
omständigheter men som inte uppträder. Patienten upplever känslorna som önskvärda 
men för tillfället otillgängliga. Terapeuten, som blir ställföreträdande agent eller 
uttryckare av känsla, upplevs av patienten som en person hon kan lära sig någonting av 
när det gäller att ge uttryck för känslor. Den kombination av förtroende och intresse för 
terapeuten detta innebär stärker arbetsalliansen. 

 
Villkorsförknippade beteenden 
Fyndet av de villkorsförknippade beteendena kan sägas fylla en lucka som den tidigare 
forskningen har lämnat. Varken de studier Ackerman och Hilsenroth (2001, 2003) 
refererar till eller Bedi och medarbetare (2005) har belyst det faktum att 
alliansförknippade faktorer kan verka positivt eller negativt givet omständigheterna.  
 
KI-kategorin Nya metoder ger exempel på sådana beteenden som under vissa 
omständigheter varit stärkande och i andra fall varit hindrande för en positiv utveckling 
av arbetsalliansen. Nya metoder – att terapeuten under pågående terapi inför tydligt 
annorlunda och avgränsade metoder, antyder att ett sådant förfarande fungerar om 
terapeuten är lyhörd för patientens egen process. Det finns uppenbarligen en risk med 
att föra in okända element i terapin, det kan slå åt det ena eller andra hållet. Vi tar för 
givet att terapeuterna haft konfidentens bästa för ögonen, och använt dessa 
interventioner för att hon har bedömt dem som lämpliga utifrån omständigheter i den 
terapeutiska processen, och att hon har goda erfarenheter av de metoder hon har velat 
föra in, eller tilltro till dem om de är metoder hon nyligen utvecklat kompetens att 
använda. Icke desto mindre har de skapat en obekväm känsla eller osäkerhet hos 
konfidenterna.  
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Av resultaten framgår det att en kommunikation om de nya metoderna, på initiativ av 
terapeuten, skulle ha förhindrat ett alliansförsvagande. Ingen konfident uppgav att de på 
ett tydligt sätt markerat att de kände osäkerhet eller ovilja inför den nya metod de 
presenterades för. De har istället i stor utsträckning behållit sina tvivel och funderingar 
för sig själva. Alltså har de gett oss klara exempel på sådana undandragande alliansbrott 
Safran och Muran (1996) har presenterat, och om man får tro dem kan man anta att 
alliansbrotten kan avhjälpas, och till och med användas terapeutiskt, genom den metod 
dessa författare föreslår. Metoden innebär, kortfattat, att terapeut och patient 
tillsammans utforskar de negativa känslor patienten har medan terapeuten accepterar sitt 
ansvar för den incident som föranlett alliansbrottet, vilket leder till en större förståelse 
för patientens interpersonella scheman (Safran & Muran, 1996; Safran, Muran, Wallner 
Samstag & Stevens, 2001). Det är en förutsättning att terapeuten är vaksam på tecken på 
alliansbrott och antar att patienten drar sig för att ge uttryck för negativa känslor 
gentemot terapeuten eller det han står för. 
 
Självutlämnande är också villkorsförknippat. Det kan göras på ett opassande sätt och 
upplevs då förstås negativt. Ackerman och Hilsenroth (2001) har tagit upp olämpligt 
självutlämnande som hindrande för alliansen. Våra resultat ger en mer komplicerad bild 
och pekar på att självutlämnande kan vara alliansstärkande.  
 
De villkor som avgör huruvida självutlämnande är stärkande eller hindrande för 
arbetsalliansen tycks mer vara förknippade med formen av självutlämnande än den 
kontext som omger incidenten. Till skillnad från nya metoder, där huruvida terapeuten 
leder en lyhörd, undersökande process avgör hur alliansen påverkas, tycks våra fynd 
peka på att olika slag av självutlämnande påverkar alliansen på olika sätt. 
Självutlämnande kan, som nämnts, vara positivt för alliansen om det handlar om att 
terapeuten svarar ärligt på frågor patienten ställer. Positivt är det också när terapeuten 
spontant uttrycker sina känslor (Det senare återfinns hos Ackerman och Hilsenroth 
(2003) men inte det förra). Vi har sett att terapeuten i vissa fall kan fungera som en 
modell i och med sådana reaktioner. Det ger också en känsla av att terapeuten känner 
starkt för patienten och att hon är betydelsefull för terapeuten. Detta tycks öka 
engagemangsnivån i arbetsalliansen.  
 
Det riskerar att störa patientens arbetsinställning om det rör sig om privat information 
om terapeuten. Vi förmodar att påverkan kan variera från fall till fall när det gäller dessa 
olika typer av självutlämnande, men förutsätter att mer forskning behövs. I första hand 
tycks det alltså vara betydelsefullt att terapeuten avslöjar personliga fakta. I ett andra 
steg bör det, återigen i linje med Safran och Muran (1996), ha stor betydelse om och hur 
terapeuten undersöker hur det har påverkat patientens uppfattning om terapeuten och 
om deras relation.   
 
Även Grundlighet hos terapeuten hamnar i klustret villkorsförknippande faktorer. Hur 
väl terapeuten läser av sin konfident och dennes behov avgör på vilket sätt det grundliga 
utforskandet av konfidenten uppfattas. I vissa fall upplevs det som frustrerande, som att 
terapin går trögt, i andra fall befriande och förtroendeingivande, en upplevelse av att bli 
tagen på allvar. Här verkar det alltså, i likhet med Nya metoder, vara frågan om en risk 
för undandragande, men möjligen än svårare att upptäcka.  
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Resultaten i denna studie och alliansbegreppet 
De resultat vi har fått sammanfaller väl med Gastons (1990) analys av alliansbegreppet. 
Av hennes fyra komponenter (patientens affektiva förhållande till terapeuten; 
patientens förmåga att arbeta målmedvetet i terapin; terapeutens empatiska förståelse 
och engagemang; patientens och terapeutens samförstånd om mål och uppgifter för 
terapin) framträder patientens affektiva förhållande till terapeuten särskilt tydligt. Det 
förekommer framförallt i form av positiva emotioner, exempelvis när patienten upplever 
ett lugn (Trygghet) tillsammans med sin terapeut eller känner sig bekräftad av henne. 
Det förekommer också i form av negativa känslor och alliansbrott – irritation, 
frustration (som vi sorterar under Obekvämt) eller en känsla av att ha blivit lämnad eller 
kränkt, till och med en lust att avbryta terapin. 
 
Terapeutens empatiska förståelse och engagemang är även det representerat i våra 
resultat. Detta exemplifieras genom de KI som handlar om stödjande tekniker, men 
också i form av självutlämnande.  

 
Beteenden som berör patientens och terapeutens samförstånd om mål och uppgifter i 
terapin nämns i ett antal KI. Det handlar bland annat om tillfällen då det brustit, till 
exempel i vissa fall då terapeuten infört en ny metod utan patientens samförstånd. Det 
kan också handla om grundläggande brist på information. 

 
Således motsvarar våra resultat de aspekter Gaston (1990) lyfter fram. Patientens 
förmåga att arbeta målmedvetet i terapin finns dock inte specifikt representerat, men 
berörs som en del i KI-kategorin Konfidentens tilltro till metoden och kan sägas vara en 
del av konsekvenskategorin Arbetsglädje. Rimligen beror bristen på fynd kring denna 
alliansaspekt på att fokus i intervjuerna främst har varit på terapeuterna och deras 
beteenden. Ytterligare forskning skulle med fördel kunna göras med tonvikt på 
patienters upplevelse av sin egen roll i terapin.  
 
Vi frågade oss om vi i våra resultat kan finna de två typer av arbetsallians Horvath & 
Luborsky (1993) identifierat (typ 1 – en primärt inledande allians och en förutsättning 
för typ 2 – vilken stärks efterhand). En granskning av de fasangivelser som varje KI fått 
(se tabeller 1-7) ger ingen tydlig bild av att de olika beteendena skulle vara grupperade i 
enlighet med dessa två typer av arbetsallians. Större delen av resultatet utgörs av KI-
kluster som tycks ha varit betydelsefulla både i inledningsfasen och senare i terapierna.  
 
Några KI tycks dock ha haft större effekt i ett särskilt skede. Terapeutens ålder är 
positivt avgörande i början, liksom empatiskt bemötande, goda råd, härbärgerande och 
ifall terapeuten fungerar som modell. Möjligen kan man, med ledning av resultaten, 
hävda att känslohantering är särskilt betydelsefullt i terapins inledning. KI som 
tidsbestämts över hela terapin men som uppges har haft som störst betydelse i början av 
terapin är lyssnade, generösa rambrott och att benämna känslor och processer.  
 
Att dessa egenskaper och beteenden utgör avgörande faktorer för alliansen i början av 
en terapi stämmer in väl med den beskrivning av typ 1-allians Horvath och Luborsky 
ger (1993), att den ska bygga på patientens uppfattning av terapeuten som känslig, 
sympatisk, hjälpsam och omsorgsfull. De hindrande faktorer som går att tidsbestämma 
till inledningen – skuldbeläggande och (den villkorsförknippade) grundlighet – hotar 
inte denna teori.  
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De KI som bara förekommit i terapiernas mitt- och slutfaser är de stärkande 
ickekonfronterande, berömmer, normaliserande och passerad tid, den 
villkorsförknippade nya metoder och de hindrande förneka behovstillfredsställelse. Den 
”vi-känsla” av att dela ansvaret för att nå behandlingsmålen typ 2-alliansen ska 
karakteriseras av (Horvath & Luborsky, 1993) återfinns bland dessa KI-kluster i det 
ickekonfronterande. Konfidenterna kunde uppleva en stark känsla av samarbete 
förknippad med terapeutens förmåga att styra samtalet på ett respektfullt och lyhört sätt. 

 
Samma känsla av delat ansvar finns potentiellt i införandet av nya metoder, men riskerar 
där, som nämnts, att slå över i sin motsats, det vill säga ett alliansbrott. Känslan hos 
patienten blir att hon och hennes terapeut inte drar åt samma håll. Detta är också fallet 
om terapeuten förnekar tillfredsställelse av patientens behov.  
 
Den del av typ 2-alliansen (Horvath & Luborsky, 1993) som bygger på undersökande 
representeras av KI-gruppen Medvetandegöra och klustret Grundlighet. De KI som 
ingår där har haft betydelse i såväl inledningen som i mitt- och slutfasen av terapierna. 
Noterbart är dock att Grundlighet var särskilt hindrande i inledningen och hade en 
tydligare stärkande effekt senare i terapin. 
 
Kritiken mot alliansfokuserad psykoterapi 
Som nämnts har en del psykoanalytiska teoretiker ifrågasatt arbetsalliansens betydelse 
(Brenner, 1979; Deserno, 1998). Kritiken riktas framförallt mot hur aktivt allinsarbete 
låter sociala konventioner inverkar på arbetet, vilket flyttar fokus från patientens och 
terapeutens omedvetna processer. Detta antas störa överföringsrelationen och försvåra 
möjligheten till korrekta tolkningar. Vi har i vår undersökning sett exempel på hur 
sociala konventioner tillåtits ta relativt stor plats i det terapeutiska mötet, framförallt i 
grupperna Villkorslös värme och respekt och Auktoritet. Då vi inte intervjuat 
konfidenternas respektive terapeuter blir det svårt att veta på vilket sätt alliansarbetet 
drabbat överföringstolkningarna. Det finns dock inget i vårt material som antyder att de 
respektive terapeuterna missuppfattat konfidenternas omedvetna relationsmönster, 
attityder etcetera. I materialet blir det emellertid tydligt att KI av socialkonventionell art 
(exempelvis äkta vänlighet) främjar typ1-allians (Horvath & Luborsky, 1993) vilken 
lägger grund för en mer bearbetande process. 

 
Slutsatser 
Med tanke på det relativt starka sambandet mellan allians och behandlingsutfall (t ex 
Horvath & Symonds, 1991) anser vi att ett aktivt alliansarbete är något som borde 
intressera terapeuter från alla skolbildningar. Våra resultat är i linje med den forskning 
(exempelvis Safran & Muran, 1996) som pekar på att en högre grad av 
kommunicerande kring eventuella alliansbrott skulle öka arbetsalliansen och därigenom 
ge patienter större möjligheter att dra nytta av sin psykoterapi. Resultaten belyser 
särskilt vikten av att vara uppmärksam på de beteenden som är stärkande såväl som 
hindrande för arbetsalliansen, givet olika omständigheter. Det bör vara värdefullt för 
kliniker att med större säkerhet kunna förutsäga om en intervention ska komma att 
inverka negativt eller positivt på det terapeutiska samarbetet. Interventioner som har en 
större grad av osäkerhet ur den aspekten utgör förstås en risk om man som terapeut inte 
är medveten om vilka omständigheter som är avgörande för hur påverkan blir.  
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Vi har funnit tre tydliga exempel på sådana beteenden vars påverkan på arbetsalliansen 
är förknippade med vissa villkor. Villkoren för att de ska vara stärkande tycks, i fallen 
grundlighet och nya metoder, handla om terapeutens uppmärksamhet, lyhördhet och 
undersökande. I fallet självutlämnande tycks det primärt handla om självutlämnandets 
art, och våra resultat indikerar att det framförallt är personliga fakta om terapeuten som 
riskerar att leda till ett alliansbrott. Sekundärt kan det även i detta fall vara betydelsefullt 
med en lyhörd, undersökande process.  
 
Med studiens ringa storlek i åtanke, och eftersom tidigare forskning har fokuserat på att 
belysa antingen allianshindrande eller -stärkande faktorer är det rimligt att anta att det 
finns fler villkorsförknippade beteenden (och egenskaper) än de vi har funnit. Trots att 
våra resultat må ha en begränsad generaliserbarhet verkar det inte som en kontraintuitiv 
hypotes att terapeuters egenskaper och beteenden kan ha stärkande, alternativt 
hindrande effekt på arbetsalliansen givet olika omständigheter. Vidare forskning bör 
således inrikta sig på att undersöka förekomsten av faktorer av sådan art, med ett större 
och bättre urval än vi har haft möjlighet att studera.  
 
En rimlig forskningsansats bör också vara huruvida dessa villkorsförknippade faktorers 
påverkan avgörs av patientrelaterade faktorer. En jämförelse av kritiska incidenter och 
patienternas diagnostiska profil skulle exempelvis ge värdefull kunskap, liksom 
forskning kring ifall det faktum att beteenden verkar hindrande respektive stärkande 
avgörs av terapeutens teoretiska utgångspunkt och den övergripande metod hon 
använder sig av.   
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Bilaga 1. 
 
Love	  Grahn	  &	  Håkan	  Walles	  

Angående	  psykologexamensuppsats	  

	  

Hej.	  

Vi	  går	  9:e	  terminen	  på	  psykologlinjen	  vid	  Stockholms	  universitet.	  Till	  hösten	  ska	  vi	  skriva	  vår	  
examensuppsats,	  handledd	  av	  Rolf	  Sandell,	  som	  kommer	  att	  handla	  om	  patienters	  upplevelse	  av	  
terapeutisk	  allians.	  Vi	  kommer	  att	  fokusera	  på	  vad	  patienterna	  uppfattar	  som	  verksamt	  för	  det	  
terapeutiska	  arbetsklimatet.	  Det	  kan	  t.ex.	  handla	  om	  terapeutens	  personlighet	  och	  kön,	  vilka	  
interventioner	  som	  används	  och	  med	  vilken	  timing,	  hur	  terapeuten	  förmedlar	  empati	  och	  intresse,	  
den	  miljö	  som	  omger	  terapimottagningen	  och	  terapeutens	  anpassningsförmåga	  till	  patientens	  
behov.	  	  

	  

Undersökningsmetoden	  vi	  kommer	  att	  använda	  oss	  av	  är	  Critical	  Incident	  Technique	  (CIT),	  vilken	  i	  
korthet	  går	  ut	  på	  att	  undersökningsdeltagarna	  berättar	  om	  episoder	  i	  terapin	  som	  har	  bäring	  på	  den	  
terapeutiska	  alliansen.	  Under	  analysen	  av	  materialet	  identifieras	  ett	  antal	  kategorier	  ur	  de	  kritiska	  
ögonblicken	  vilka	  subkategoriseras	  och	  rangordnas.	  	  

	  

Vi	  behöver	  nu	  komma	  i	  kontakt	  med	  patienter	  som	  kan	  tänka	  sig	  delta	  i	  vår	  intervjustudie	  och	  
hoppas	  att	  ni	  ställer	  er	  positiva	  till	  att	  sådana	  kontakter	  förmedlas.	  

	  

Har	  ni	  frågor	  är	  ni	  välkomna	  att	  kontakta	  oss	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  	  

	  

Love	  Grahn	   	   	   Håkan	  Walles	  

love.grahn@gmail.com	   	   hakanwalles@gmail.com	  

0707-‐XX	  XX	  XX	  	  	  	  	   	   070-‐XXX	  XX	  XX	  

	  

	  

	  
	  
	  



37 

	  

Bilaga 2. 
Till dig som går terapi på Sankt Lukas 

  
Psykoterapi kan beskrivas som ett tillitsfullt samarbete mellan klient och terapeut mot ett 
överenskommet mål. Ibland är samarbetet gott, ibland inte. En mycket viktig fråga är vad 
klienten uppfattar som betydelsefullt för det gemensamma klimatet. Detta vill vi undersöka. 
  
Vi är två studenter på vid Stockholms universitet som går psykologlinjens femte år. I vårt 
examensarbete studerar vi klienters och terapeuters samarbete och önskar därför komma i 
kontakt med dig för en intervju om dina erfarenheter av tillfällen i din terapi som du upplevt 
som särskilt betydelsefulla för (eller emot) samarbetet. Intervjuerna beräknas ta cirka 30-40 
minuter och kommer att ske på den plats du anser lämplig. Vi kan också intervjua dig per 
telefon.  
  
Vi vill gärna spela in intervjuerna på ljudband, men vi kommer att radera all information som 
gör att man skulle kunna känna igen just dig. Bara vi två och vår handledare kommer att ta del 
av inspelningarna. Resultaten i den färdiga rapporten kommer inte kunna att kopplas till 
någon enskild person.     
  
Som tack för din hjälp får du en biocheck! 
  
  
  
För att anmäla intresse för intervju eller vid andra frågor, kontakta oss: 
  
Love Grahn   Håkan Walles 
0707-XX XX XX  0702-XX XX XX 
love.grahn@gmail.com  hakanwalles@gmail.com 
  
  
För frågor om oss, kontakta vår handledare: 
  
Professor Rolf Sandell 
rolf.sandell@---.se 
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Bilaga 3. 

Intervjuprotokoll	  CIT	  

	  

Datum:	   	   FP-‐nr:	   	   FP-‐initialer:	  

	  

Intervjuare:	   	   Plats:	  

	  

	  

• Två	  pennor,	  klocka,	  MP3-‐spelare,	  biocheck,	  intervjuprotokoll,	  lathund	  för	  intervju	  
• Kom	  tidigt,	  testa	  utrustningen	  
• Läs	  igenom	  intervjuprotokollet	  
• Hälsa	  välkommen,	  småprata,	  bryt	  isen	  
• Verkar	  FP	  bekväm	  och	  trygg?	  
• Låt	  FP	  få	  veta	  att	  du	  kommer	  att	  ta	  anteckningar.	  
• Sätt	  igång	  MP3	  och	  kolla	  att	  den	  spelar	  in.	  Börja	  intervjun.	  
• Bekräfta	  att	  MP3:n	  går.	  
	  

Checklista	  efter	  intervju	  

• Summera	  alla	  CI	  och	  gör	  ändringar	  om	  nödvändigt.	  Låt	  FP	  gradera.	  
• Ger	  FP	  tillåtelse	  att	  bli	  kontaktad	  om	  ytterligare	  klargöranden	  skulle	  bli	  nödvändiga	  i	  

samband	  med	  transkribering	  och	  analys?	  
	  
FP	  svar:	   JA	   NEJ	  
	  
FP:s	  villkor	  för	  kontakt:_________________________________________________	  
	  

	  
Lathund	  

	  
FP:s	  lämplighet	  

	  
• Går	  du	  för	  närvarande	  i	  individualterapi?	   JA	   NEJ	  

	  
• När	  träffade	  du	  din	  terapeut	  

senast?__________________________________________________________	  
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• Hur	  många	  gånger	  har	  du	  träffat	  din	  terapeut?___________________________	  

	  

• Anser	  du	  att	  du	  och	  din	  terapeut	  arbetar	  bra	  tillsammans?	   JA	   NEJ	  
	  

• På	  en	  skala	  mellan	  1	  och	  10	  hur	  skulle	  du	  uppskatta	  styrkan	  i	  er	  relation?	  1	  är	  väldigt	  
svagt/negativt,	  5	  är	  medel	  och	  10	  är	  väldigt	  starkt.	  
	  

1	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  10	  

	  

Huvudfråga	  

Tänk	  tillbaka	  på	  de	  möten	  du	  haft	  med	  din	  terapeut.	  Fundera	  över	  hur	  er	  relation	  har	  utvecklats.	  (ge	  
FP	  tid	  att	  tänka).	  Vad	  hjälpte	  till	  att	  forma	  och	  stärka	  relationen?	  Vad	  har	  fungerat	  mindre	  bra?	  	  

Det	  kan	  handla	  om	  saker	  som	  antingen	  du	  eller	  din	  terapeut	  gjorde,	  saker	  ni	  gjorde	  tillsammans,	  eller	  
annat	  som	  hände	  i	  eller	  utanför	  terapin.	  Jag	  skulle	  vilja	  att	  du	  beskriver	  varje	  händelse	  så	  fullständigt	  
och	  detaljerat	  som	  möjligt.	  

Nödvändiga	  följdfrågor	  

• Under	  vilken	  session	  hände	  detta?	  (eller	  i	  vilken	  fas	  av	  terapin)	  
	  

• Hur	  eller	  varför	  hjälpte	  detta	  till	  att	  skapa	  eller	  stärka	  relationen	  mellan	  dig	  och	  din	  terapeut?	  
	  

• På	  en	  skala	  mellan	  0	  och	  10	  där	  0	  =	  irrelevant,	  negativt	  eller	  utan	  effekt,	  5	  =	  måttlig	  effekt	  
eller	  betydelse,	  och	  10	  =	  väldigt	  betydelsefullt,	  väldigt	  viktigt	  eller	  stor	  effekt.	  Hur	  stor	  effekt	  
hade,	  eller	  hur	  viktig	  var	  det	  du	  nu	  berättat	  för	  antingen	  formandet	  eller	  stärkandet	  av	  
relationen	  mellan	  dig	  och	  din	  terapeut?	  
	  

Förslag	  till	  andra	  följdfrågor	  

För	  att	  fastställa	  relevans:	  

• Hur	  länge	  varande	  den	  stärkande	  effekten?	  
• Om	  detta	  hände	  igen,	  skulle	  det	  göra	  samarbetet	  ännu	  starkare	  eller	  mer	  positivt?	  
• Om	  terapeuten	   (eller	  du)	   slutade	  med	  detta,	   skulle	  det	   försvaga	   samarbetet	   eller	   göra	  det	  

mer	  negativt?	  

För	  att	  förtydliga	  och	  göra	  observerbart:	  

• Kan	  du	  beskriva	  i	  detalj?	  
• Du	  kände	  dig	  ”	  _____________”	  efter	  att	  terapeuten	  gjort	  VAD?	  
• Vad	  ledde	  fram	  till	  detta?	  Vad	  hände	  sen?	  

För	  att	  kvantifiera:	  

• Hur	  många	  gånger	  inträffade	  detta?	  	  
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För	  att	  få	  fram	  aktiviteten/befintlighet?	  

• ”Om	  han/hon	  inte	  gjorde	  DET.	  Vad	  gjorde	  han?	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

• CI #1	  

Beskrivning:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

• Vilken session hände detta?____________________(eller inlednings-/mitt-/slutfas, ringa in.)   
• Om ”under hela tiden”: var det mer viktigt i inlednings-/mitt-/slutfas? (ringa in). 
• På vilket sätt var det hjälpsamt? (Varför hjälpte det?)________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Skattning av effekt/betydelse: 

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

irrelevant, negativt, utan effekt   måttlig effekt eller betydelse  stor effekt eller betydelse 

Checklista 

  Specifikt        Observerbart       Beteende       Aktivitet       Kvantifierbart       Formande       Stärkande             
Undantag  

Kategori av CI 

Patientens beteende       Terapeutens beteende       Interaktivt beteende       Annat  

	  


