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Sammanfattning 

Detta arbete belyser begreppet terapeutisk allians och hur patienten upplever den. Studien 

bygger på resultat från ett kvalitetsprojekt som genomfördes vid Psykiatriska kliniken, Umeå 

2007-2008. Fördjupning har skett i två olika skattningar, ett frågeformulär som handlar om 

patientens upplevelse av samtalsterapin samt SCL-90 med tonvikt på subskalan interpersonell 

sensivitet.    

Resultatet visar att patienterna upplevt att terapeuten gett värme och stöd, att samarbetet varit 

bra samt att de uppnått en känsla av förbättring. Vidare visar SCL-90 att symtombilden är 

relativt lika för män och kvinnor initialt i behandlingen men efter avslutad samtalsbehandling 

är skillnaden stor. Kvinnors symtombild har förbättrats betydligt men mäns resultat ligger 

klart under cut-off gränsen för klinisk signifikans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om att hjälpa 

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa                                                                            

mot ett bestämt mål                                                                                                                 

måste  jag först finna henne                                                                                                       

där hon är                                                                                                                                  

och börja just där.                                                                                                                        

Den som inte kan det                                                                                                                 

lurar sig själv, 

när han tror  

att han kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå  

mer än vad han själv gör 

men först och främst 

förstå det han förstår. 

 

Om jag inte kan det  

så hjälper det inte  

att jag kan och vet mer. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,  

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen  

vill bli beundrad av den andre  

i stället för att hjälpa honom. 

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet  

inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå  

att med att hjälpa 

inte är en vilja att härska  

utan en vilja att tjäna. 

 

kan jag inte detta  

så kan jag inte heller  

hjälpa någon. 

 

 

 

                      Sören Kirkegaard (1813 – 1855) 
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1. Inledning 

 

Bakgrund till ämnesvalet 

Jag har valt att skriva om allians i mitt uppsatsarbete eftersom jag anser att det är av vikt för 

psykoterapeuter att kunna bemöta och förstå patienten på bästa sätt. Man kan läsa i litteraturen 

att alliansen är viktig och har en avgörande betydelse för resultatet av behandlingen. Men vad 

innebär begreppet allians/terapeutisk allians? Att befinna sig i rollen som patient innebär 

oftast att känna sig sårbar och i underläge. Viktigt är då att som terapeut möta patienten 

utifrån de förutsättningarna som finns för att på bästa sätt skapa en god allians. Enqvist (1996) 

menar att man kan likna att arbeta som psykoterapeut med att dansa, man måste kunna 

grundstegen för att kunna improvisera i dansen, dock måste man ibland gå tillbaka till de 

gamla instruktionerna när man tappar bort sig. Jag tänker mig att improvisationen är det som 

är svårt att greppa och förklara i arbetet som psykoterapeut.  

För att fördjupa mig i detta ämne har jag dels läst litteratur och artiklar som angränsar till det 

ämnet samt tagit del av patientskattningar av samtalskontakter som är gjorda vid Psykiatriska 

kliniken i Umeå.  

 

 

Litteraturgenomgång 

Allians vad är det? 

 

I Svenska akademins ordlista (2008) översätter man ordet allians med ordet förbund och 

terapeutisk med ordet läkande. I Wikipedia står det att allians kommer från det franska ordet 

alliance och betyder förbund, förbindelse eller gemensam överenskommelse. Terapeutisk 

allians kallar man den relation som uppstår mellan terapeuten och patienten. Wikipedia 

skriver vidare att tidigare användes begreppet enbart för att beskriva relationen mellan 

terapeuten och patienten. Nu används begreppet brett för att definiera relationen och den 

gemensamma målsättning som finns mellan den som behandlar och den som blir behandlad. 
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Beck (2007) skriver att det är relativt lätt att bygga upp en terapeutisk allians med en patient 

som har positiva förväntningar. Men att bygga upp en allians med en patient som har negativa 

föreställningar kring andra människor kräver att terapeuten har kunskap och förståelse samt 

kan anpassa sin terapeutiska stil. Enligt Kåver (2006) är allians inte en fråga om tekniker, hon 

skriver att det handlar om ett samspel mellan terapeut och patient och att det är terapeutens 

agerande som avgör hur arbetsklimatet utvecklas. Kåver skriver vidare att en allians som 

uppstått får man inte ta för given, den behöver arbetas på under hela behandlingen. 

 

Beretta et al. (2005) har undersökt hur patientens syn på sig själv påverkar skapandet av en 

allians med sin terapeut. Hans resultat visar att förmågan till allians är förknippad med önskan 

att vara andra personer nära och att uppleva andra som hjälpsamma och tröstande. Patienter 

som uppvisade en låg förmåga till allians önskade att vara andra nära, men uppfattade 

terapeutens försök till det som negativt och inte hjälpsamt. Det visades att dessa patienter 

hade svårigheter, interpersonella scheman, som resulterade i en sämre förmåga till 

anknytning. Beretta et al. beskriver vidare i sin artikel kring interpersonella scheman vilka han 

menar handlar om hur en person kan tänka kring sig själv, kring andra människor och den 

känsla man har i förhållande till andra. För att förstå hur dessa scheman skapas kan man enligt 

Baretta utgå från Sterns utvecklingsmodell och Bowlbys anknytningsteori. 

Havnesköld och Risholm Mothander (2002) beskriver att Sterns utvecklingsmodell handlar 

om att barnet kommer till olika upplevelseområden där det organiserar erfarenheter av sociala 

och emotionella möten. Stern betonar i sin teori att erfarenheten av att vara med någon annan 

utgör grunden för barnets utveckling och hur barnet strävar efter att forma nära relationer. 

Dessa scheman lägger grunden för hur barnet i framtiden kan tänka kring sig själv och kring 

andra människor samt hur man kommer att kunna dela känslor med andra.  

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander, (2007) skriver att enligt Bowlbys 

anknytningsteori är det regelbundna bemötande från föräldrarna av vikt. Bemötandet 

inkluderar det verbala språket, kroppsspråket och den känslomässiga ton som föräldern 

använder gentemot barnet. Utifrån detta skapar barnet inre arbetsmodeller kring sig själv och 

utav andra. En central aspekt i beskrivandet av hur arbetsmodeller byggs upp hos barnet 

handlar om det värde barnet upplever av sig själv och sitt beteende i förälderns ögon. Detta 

lägger grunden för den anknytning barnet kan visa inför andra personer senare under livet. 

Broberg et al. tar även upp att dessa arbetsmodeller går att revidera genom hela livet, både via 

livssituationer men även via psykoterapi.  
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Bowlby (1994) beskriver tre olika anknytningsmönster. Den trygga bindningen där individen 

litar på att personer kommer att finnas kvar och att de går att lita på. Den ängsliga motvilliga 

bindningen där individen är osäker på om personer kommer att vara tillgängliga om behov 

skulle uppstå samt den ängsliga undvikande bindning där individen inte förväntar sig att få 

stöd och hjälp utan istället förväntar sig att bli bortstött. Bolwby skriver vidare att vårt 

anknytningsystemet är aktivt under hela vårt liv vilket blir viktigt att tänka på i det 

psykoterapeutiska arbetet. 

 

Hur skapas en god allians?      

Giacomo (2004) skriver att det lyssnande och förtroendeskapande samtalet är basen för en 

god arbetsallians. Det innebär för terapeuten att lyssna, uppmärksamma, samt validera 

patientens känslor och tankar kring sig själv och sina problem så patienten känner sig hörd 

och sedd. Giacomo skriver vidare att relationen mellan terapeut och patient omfattar tre olika 

komponenter. Han menar att dessa tre är målen med behandlingen, medlen att uppnå målen 

samt den känslomässiga bindningen som uppstår mellan patienten och terapeuten. Giacomo 

beskriver några kvaliteter som är viktiga för att terapeuten ska kunna skapa förutsättningar för 

en fungerande allians. För det första bör terapeuten ha en empatisk förståelse vilket handlar  

om att kunna kommunicera sin inlevelse i patientens aktuella känsloläge med ett språk som är 

anpassat till patienten. Nästa kvalité handlar om att som terapeut inta en icke-dömande och 

accepterande hållning. Med det menar Giacomo att terapeuten ska acceptera patientens 

känslor och tankar som de är, och inte ta ställning till om de är rätt eller fel. Den sista kvalitén 

handlar om att terapeuten ska kunna visa äkthet och värme inför patienten. 

Det som blir viktigt som terapeut menar Bolwby (1994) är att ge patienten en trygg bas 

varifrån det är möjligt att utforska det som är smärtsamt. Terapeuten ska ge stöd och 

medkänsla och finnas där för patienten i dess arbete med sig själv. Perris (1996) lägger också 

vikt vid den trygga basen som på sikt ska främja patientens självständighet. Perris betonar att 

terapeuten måste inta ett flexibelt förhållningssätt gentemot patienten för att en terapeutisk 

relation ska uppstå.  

Bekräftelse är viktig i all kommunikation mellan människor. Norberg, Engström och Nilsson 

(1994) betonar att när patientens självkänsla stärks händer något i relationen till behandlaren. 

De skriver vidare att ge bekräftelse är en process som handlar om att behandlaren ska möta 
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patienten på ett positivt sätt, att inta en tillåtande hållning, att visa att man förstår och bete sig 

så att patienten upplever behandlaren som kompetent och förtroendeingivande. 

 

Vad förväntar sig patienten? 

Carassco, Mide och Larsson (2009) har i ett forskningsprojekt tittat på likheter och skillnader 

i synen på terapeuter och psykoterapi. De fann att det som patienten tyckte var viktigast var 

att terapeuten hade teoretiska kunskaper om psykoterapi och kunde prata på ett enkelt och 

förståeligt sätt, att terapeuten hade lång erfarenhet av terapeutiskt arbete samt mådde bra och 

fungerade väl i sitt liv. 

Johansson (2006) har intervjuat patienter inom psykiatrisk vård för att få deras syn och 

upplevelser på behandlingen samt på behandlarna. Resultatet visade att patienterna lade stor 

vikt vid att behandlaren skulle ha tillräckligt med tid och att behandlaren kunde leva sig in i 

patientens situation och problem. Det kom även fram under intervjuerna att en trygghet och 

stabilitet var tvungen att finnas för att en allians skulle kunna etableras. Johansson skriver i 

slutet av sin avhandling att hur den terapeutiska alliansen etableras beror inte på patienterna 

utan den mest betydelsefulla faktorn handlar om personalens förmåga att möta och svara på 

patientens kommunikation och deras behov. 

 

Allians och utfall. 

Philips och Holmqvist (2008) skriver att forskningen visar att sambandet mellan bra allians 

och ett gott resultat av terapin redan går att utläsa efter några samtal. De menar att de första 

samtalen i en terapeutisk behandling är mycket viktiga.   

Söderberg (2002) tar i sin avhandling upp patientens förändringspotential, som han betonar 

utvecklas i mötet med andra människor, som ser deras styrkor och resurser. Söderberg har 

intervjuat personer som haft kontakt med psykiatrin pga. av suicidförsök.  Dessa personer 

beskrev en besvikelse gentemot vården. Den besvikelse som kom fram i intervjuerna handlade 

om en brist på gemensam överenskommelse och delaktighet kring behandlingen samt att de 

inte blev sedda som vuxna människor med eget ansvar för sitt liv. De intervjuade hade 

förväntat sig ett annat bemötande från personalen inom psykiatrin.  



5 
 

Interpersonell sensitivitet.  

I SCL-90 ingår en subskala som benämns interpersonell sensivitet. Items i frågeformuläret 

som hör till denna subskala handlar om patientens upplevelse och känsla i förhållandet till 

andra människor, hur observant patienten är på andras beteenden och/eller förändringar i 

omgivningen. (Fridell, Cesarec, Johansson och Malling Andersen, 2000) 

Muran, Segal, Samstag och Crawford (1994) har i en studie tittat på sambanden mellan 

interpersonell sensivitet och terapeutisk allians. Resultatet visar att patienter som uppvisar en 

undergiven och vänskaplig attityd lättare utvecklar en allians i en psykoterapeutisk behandling 

än personer som uppvisar en dominant och fientlig attityd.   

 

Genusperspektiv. 

Magnusson (2003) skriver att i vårt föränderliga samhälle sker en förändring av män och 

kvinnors möjligheter. Utifrån det är det viktigt att inta ett genusperspektiv både inom 

forskning men även i vår samhälleliga kunskap. I vår vardag menar Magnusson att vi 

exempelvis kan titta på hur män respektive kvinnor bemöts och om någon skillnad sker i 

behandlingen mellan könen. Hon betonar även att det är viktigt att inte fastna i ett tänkande 

kring manligt och kvinnligt utan även uppmärksamma variationerna inom könen. 

Mycket är skrivet och forskat kring symtombild och terapeutisk allians men det är svårt att 

hitta artiklar inom detta ämne utifrån ett genusperspektiv. Forskning har skett där man tittat på 

terapeutens syn gällande genus men inte ur patientens vinkel. 
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2. Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur patienten upplever den terapeutiska alliansen.   

 

Frågeställning. 
 

o Hur ser symtombilden ut för patienten initialt i samtalsbehandlingen, är det någon 

skillnad mellan män och kvinnors symtombild.   

o  Hur ser symtombilden ut vid samtalsbehandlingens slut, är det någon skillnad mellan 

män och kvinnors symtombild?       

o Har patientens interpersonella sensivitet förändrats vid samtalsbehandlingens slut är 

det någon skillnad mellan män och kvinnors interpersonella sensivitet?           

o Hur är patientens upplevelse av samtalsbehandlingen, är det någon skillnad mellan 

män och kvinnors upplevelse av samtalsbehandlingen?     

o Är det någon skillnad i terapidurationen mellan män och kvinnor?                                                                      
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3. Metod 

 

Den metod som använts är en fördjupning av en studie som härrör från ett kvalitetsprojekt 

som genomfördes vid Psykiatriska Akutteamet, Umeå universitetssjukhus, mars 2007 – 

februari 2008.  

Detta team möter patienter i ett akut skede samt erbjuder en fortsatt kontakt under en 

begränsad tid. Deras uppdrag är att bedriva behandling som bedöms rymmas inom sex 

månader. Utifrån den höga belastning som var vid Psykiatriska kliniken i Umeå under tiden 

för detta kvalitetsprojekt har samtalsbehandlingen överstigit sex månader i vissa fall. Teamet 

består av anställda med en bred kompetens; skötare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer 

samt läkare. Flertalet har en psykoterapeutisk utbildning.   

Patienten samt även behandlaren fick fylla i skattningar vid början och vid slut av 

samtalsbehandlingen.  

 

Skattningar  

De skattningar som presenteras i detta arbete är SCL -90 samt ett frågeformulär som handlar 

om hur patienten har upplevt samtalsterapin och terapeuten.   

 

SCL -90 

Fridel et al. (2000) beskriver att SCL-90, Symptom Checklist-90, är en självskattningsskala 

som mäter hur en person mått fysiskt och psykiskt under senaste veckan. Skattningsformuläret 

kommer ursprungligen från USA och tog sin form i början av 70-talet och är idag ett av de 

mest använda skattningsformulären i världen. Formuläret används som komplement till andra 

diagnostiska instrument och för utvärdering av behandlingseffekt. Denna skattning har en hög 

validitet, vilket betyder att mätinstrumentet mäter det som anses relevant.   

 

Formuläret innehåller 90 frågor som kategoriseras i nio diagnostiska subskalor. De nio olika 

skalorna är och handlar om; Somatisering, upplevelse av kroppsliga obehag. Tvång, att man 
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känner sig tvungen att tänka vissa tankar eller upprepa vissa beteenden. Interpersonell 

sensivitet, att man är överobservant på andras beteenden eller förändringar i omgivningen. 

Depression, upplevelse av nedstämdhet. Ångest, upplevelse av starkt obehag eller panik. 

Fientlighet, känslor av aggressivitet mot andra. Fobisk ångest, undvikande av bestämda 

obehagliga situationer. Paranoiditet, tankar och känslor av att vara förföljd eller hotad till livet 

samt psykoticism som handlar om splittrat eller förvirrat tänkande. Sju items, som inte ingår i 

någon av dessa subskalor har förts samman till en tilläggsskala, dessa items handlar bl.a. om 

aptit och sömn. Medelvärdet av svaren på samtliga 90 frågor kallas globalt svårighetsindex 

(GSI), vilket är ett mått på den generella nivån av psykiskt obehag. Frågorna besvaras utifrån 

en femgradig skala som går från 0 till 4, där 0 står för inte alls och 4 för väldigt mycket. 

 

Det material som kommer att redovisas i detta arbete är SCL-90, med tonvikt på subskalan 

interpersonell sensivitet, som patienten fyllde i vid behandlingens start och vid avslutad 

behandling.  

 

Frågeformulär för upplevelsen av samtalsterapin 

Frågeformuläret är en skattningsskala som är framtagen av professor Bengt-Åke Armelius vid 

Institutionen för Tillämpad Psykologi, Umeå universitet (se bilaga 1). Denna skattning har 16 

stycken frågor vilka handlar om hur patienten upplevt samtalsterapin och terapeuten, två av 

dessa sexton frågor är omvända. Frågorna besvaras utifrån en sexgradig skala, -3 till +3. I 

resultatet är de siffrorna omgjorda till en skala 1- 6 där 6 står för; ja, jag känner starkt att det 

stämmer och 1 står för; nej, jag känner starkt att det inte stämmer. De sexton frågorna delas in 

i tre olika grupper, varm och stödjande, känsla av samarbete och känsla av förbättring. 

Detta frågeformulär ifylldes av patienten vid behandlingens slut. 

 

 

Urvalsgrupp 

Till urvalsgruppen hör alla samtalskontakter som påbörjades mars 2007 – februari 2008 vid 

Psykiatriska Akutteamet, Umeå. Ett inklusionskriterium var att samtalskontakten skulle vara 

tre samtal eller mer för att räknas med i studien. De patienter som ingått i studien har 

skiftande diagnoser med en övervikt av ångestsyndrom och depressiva syndrom.  
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Både män och kvinnor är representerade. Medelålder för kvinnorna ligger på 28 år med en 

spridning mellan 20-43 år. För männen ligger medelåldern på 30 år och där är fördelningen 

mellan 18-46 år. 

Patienten fick i början av behandling fylla i bakgrundsuppgifter. Av de män som deltagit i 

denna studie har 55 % högskoleutbildning, av kvinnorna har 38 % högskoleutbildning. 

Männen är i högre grad ensamstående, 54 % av männen lever ensamma, motsvarande siffra 

hos kvinnorna är 28 %. Ser man till tidigare psykiatrisk kontakt är det ingen skillnad mellan 

män och kvinnor gällande samtalsbehandling under det senaste året.  Men ser man till tidigare 

kontakt så har 15 % av männen och 47 % av kvinnorna varit i någon form av 

öppenvårdsbehandling tidigare. 

SCL-90 har 44 personer svarat på, frågeformuläret för upplevelsen av samtalsterapin har 42 

patienter svarat på.  I databasen syns inte hur stort bortfallet är, dvs. hur många som inte valt 

att medverka i studien. 

 

Tillvägagångssätt/procedur 

Skattningsformulären delades ut till patienten utav KANS (kontaktansvarig personal) i början 

av kontakten samt vid avslut. Patienten kunde välja att fylla i skattningarna i samband med 

besöket eller göra det hemma och ta med vid nästa besök. Alla skattningar har sedan matats in 

i en databas vid FoU-enheten, Psykiatriska kliniken, Umeå. I detta arbete har uppgifter 

plockats ut från denna databas och analyserats. 

 

Statistisk analys 

Skillnader i medelvärden testades med hjälp av t-test, signifikansnivå, p mindre än 0,05 

(SPSS). 
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Etiskt ställningstagande 

Enligt Norberg et al. (1994) ska etiskt ställningstagande gälla på en faktanivå och på en 

principnivå. Faktanivå handlar om vikten att skaffa fakta och göra en noggrann analys av den. 

Principnivå om att bevara autonomi och att inte skada någon med det man gör. 

Kvalitetsprojektet vid akutpsykiatriska teamet var godkänt av klinikledningen vid start och 

alla skattningar var kodade. Inga uppgifter kan därmed leda till identifiering av enskilda 

individer i detta kvalitetsprojekt, ej heller i detta arbete 
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4. Resultat 

 

SCL -90 

Patienterna fyllde i SCL-90 vid början av samtalsbehandlingen samt vid avslut.  Resultatet 

härrör från 44 personer, av dem är 31 kvinnor och 13 är män. Frågorna besvarades utifrån en 

femgradig skala som går från 0 till 4, där 0 står för inte alls och 4 för väldigt mycket. 

 

Figur 1. SCL-90 före och efter avslutad samtalsbehandling 

 

Resultatet visar att före behandling är det liten skillnad mellan män och kvinnors symtom i de 

olika subskalorna. Den skala som ger de högsta siffrorna för både män och kvinnor 

inledningsvis är skalan depression. Frågor inom denna skala handlar bl.a. om nedstämdhet, 

förlust och ensamhetskänslor. I endast en skala skattar männen något högre symtom än 

kvinnorna. Det är i skalan fientlighet där frågorna rör ilska. 
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Efter behandlingen har både män och kvinnor mindre symtom i alla delskalor, män ligger 

klart under gränsen för klinisk cut-off (ett normalvärde som är uträknat för alla delskalor). 

Männens värden ligger lägre än kvinnornas. I tre av skalorna har det efter behandling uppstått 

en statistisk signifikant skillnad (p mindre än 0,05) mellan män och kvinnor i symtomnivå, 

nämligen i skalan interpersonell sensivitet, depression och ångest. 

GSI (generellt symtomindex), ett mått för den generella nivån av psykiska besvär baserats på 

samtliga 90 frågor, visar före behandling ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors 

svar. Kvinnors värde ligger högre än männens värde.  Efter avslutad behandling har en 

signifikant skillnad uppstått mellan män och kvinnors svar.  

 

Subskala interpersonell sensivitet 

Könsspecifika självskattningar i subskalan interpersonell sensivitet före och efter behandling 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Interpersonell sensivitet före och efter avslutad samtalsbehandling. 

Symtomskattning Män Kvinnor p-värde 

        

Inskattning,       

SCL-90 Interpersonell sensivitet 1,34 1,56 ns 

    Utskattning       

SCL-90 Interpersonell sensivitet 0,48 1,17 0,028 

ns = icke signifikant. 

 

Subskalan interpersonell sensivitet visar ingen signifikant skillnad före behandlingen mellan 

män och kvinnors svar. Efter behandling är det en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor. Männens värde har sjunkit mer än dubbelt jämfört med kvinnornas.  
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I subskalan interpersonell sensivitet ingår nio frågor. Dessa är: 

 

  Hur mycket har du senaste veckan besvärats av.. 

  Fråga 6 ..att känna dig kritisk mot andra. 

  Fråga 21 ..att du känner dig blyg eller besvärad inför det motsatta könet. 

  Fråga 34 ..att bli lätt sårad. 

  Fråga 36 ..en känsla av att andra inte förstår dig eller bryr sig om dig. 

  Fråga 37 ..att känna att andra är ovänliga eller tycker illa om dig. 

  Fråga 41 ..att du känner dig underlägsen andra. 

  Fråga 61 ..obehag när andra iakttar dig eller pratar om dig. 

  Fråga 69 ..obehag eller förlägenhet tillsammans med andra människor. 

  Fråga 73 ..obehag att äta eller dricka ute. 

 

 

Innan behandling är det ingen större skillnad mellan män och kvinnors symtombild. Den fråga 

som männen skattar högst symtom i är fråga sex, ”hur mycket har du senaste veckan besvärats 

av att du känner dig kritisk mot andra”. Kvinnorna skattar sig högst i fråga 34, ”hur mycket 

har du under senaste veckan besvärats av att lätt bli sårad”. I en fråga är det en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnors svar, det är i fråga 34, ”hur mycket har du under senaste 

veckan besvärats av att bli lätt sårad”.  

Efter behandlingen har symtomen minskat i alla delfrågor för både män och kvinnor. Männen 

skattar generellt mindre symtom än kvinnorna i alla nio frågor. Nu skattar både män och 

kvinnor sig högst i fråga 34, som handlar om att bi lätt sårad. I tre frågor har det uppstått en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor, männen skattar att de har lägre symtom än 

kvinnorna. Det är i fråga 36 ”en känsla av att andra inte förstår dig eller bryr sig om dig”, i 

fråga 37 ”att känna att andra är ovänliga eller tycker illa om dig” samt i fråga 41 ”att du 

känner dig underlägsen andra”. 

 

 

 

 



14 
 

Upplevelse av samtalsterapin 

Denna skattning (frågeformulär för upplevelse av samtalsterapin) fyllde patienterna i efter 

avslutad behandling. Resultatet härrör från 42 patienter varav 30 stycken är kvinnor och 12 

stycken är män. Skattningen består av sexton frågor vilka handlar om hur patienten upplevt 

samtalsterapin och terapeuten. Frågorna besvaras utifrån en sexgradig skala där 6 står för; ja, 

jag känner starkt att det stämmer och 1 står för; nej, jag känner starkt att det inte stämmer.  De 

sexton frågorna delas in i tre olika grupper. Dessa är varm och stödjande, känsla av samarbete 

och känsla av förbättring.  

 

Tabell 2. Patientens skattning av terapeuten gällande värme och stöd, känsla av samarbete 

samt känsla av förbättring.  Sexgradig skala har använts, minimum är lika med 1 och 

maximum är lika med 6. 

  

Upplevelse av 

samtalsterapin Män Kvinnor p-värde 

  medelvärde (min-max) medelvärde (min-max)   

Utskattning       

        

Varm och stödjande 5,4 (4,3-6) 5,1 (3,8-6) 0,17 (ns) 

Känsla av samarbete 5,0 (4,2-6) 4,8 (3,2-6) 0,5 (ns) 

Känsla av förbättring 5,1 (4,1-6) 4,6 (2,5-6) 0,11 (ns) 

ns = icke signifikant. 

I gruppen varm och stödjande visar resultatet ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor. I gruppen ingår sex frågor. I fem frågor skattar männen något högre siffror än 

kvinnorna, i en fråga skattar de lika. 

Resultatet i gruppen känsla av samarbete visar ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor. I denna grupp ingår fyra frågor. I tre frågor skattar männen något högre siffror än 

kvinnorna, i en fråga skattar de en lägre siffra än kvinnorna. 

Tredje gruppen, känsla av förbättring visar ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

I gruppen ingår sex frågor. I samtliga frågor skattar männen något högre siffror än kvinnorna.  

I en av de sexton frågorna i frågeformuläret är det en signifikant skillnad mellan mäns och 

kvinnors svar. Det är fråga nummer fem och den tillhör gruppen känsla av förbättring, frågan 

lyder; ”jag tycker att jag har kunnat reda ut mina problem”. I denna fråga är den signifikanta 
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skillnaden 0,05. Kvinnors medelvärde i denna specifika fråga är 4,2 och mäns medelvärde 

ligger på 5,0.  

 

 

Terapiduration 

Terapidurationen visar en fördelning mellan 3-24 samtal fördelade över 8-370 dagar. 

Männens medelvärde ligger högre än kvinnornas både vad gäller antal sessioner och spridning 

över antal dagar. 

 

Tabell 2. Antal sessioner och antal dagar samtalsbehandlingen pågått för män respektive 

kvinnor.   

Terapiduration Män Kvinnor 

  medelvärde (min-max) medelvärde (min-max) 

      

Antal sessioner 9 (3-24) 8 (3-20) 

Antal dagar 108 (27-300) 90 (8-370) 
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5. Diskussion 

 

Metoddiskussion 

I detta arbete har en fördjupning skett utifrån ett större insamlat material för att titta närmare 

på hur den terapeutiska alliansen utvecklas i en samtalsbehandling. Den första skattningen 

som redovisats är delar av SCL-90 med tonvikt på skalan interpersonell sensivitet. Fridel et al. 

(2000) har kritiserat detta skattningsformulär utifrån att det endast beskriver en individs 

aktuella psykiska status. De betonar att pga. detta ska skalan inte användas som ett instrument 

för personlighetsdiagnostisk.   

Det andra frågeformuläret som redovisats i detta arbete som handlar om upplevelse av 

samtalsbehandling, saknar egentlig vetenskaplig evidens. Det finns skattningar inom detta 

område som det har forskats kring och som har en högre tillförlitlighet än det nu använda 

frågeformuläret.  

Trots ovanstående kritik mot det material som använts blir en tendens kring 

symtomförändring och upplevelse av samtalsbehandling synligt i denna studie. Att göra 

kvalitetsprojekt är av stor vikt för att upptäcka brister, öka förståelsen samt för att utvärdera 

den vård som ges.  

Ser man till SCL-90 som ifylldes både vid start och vid slut av samtalsbehandlingen är det 

inget bortfall vilket gör resultatet mer tillförlitligt. Dock är det ett relativt litet material så 

några definitiva slutsatser går inte att dra. I det insamlade materialet framgår inte hur många 

som inte valt att fylla i de olika formulären. Således vet man inte hur stort bortfall som finns 

från den totala mängden av samtalsbehandlingar som genomförts under undersökningens 

tidsperiod. I materialet är det fler kvinnor än män som deltagit, vilket kan handla om att fler 

kvinnor sökt vård och att deras benägenhet att deltaga i undersökningen varit större. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med mitt arbete var att undersöka hur patienten upplever den terapeutiska alliansen. För 

att få svar på denna fråga valde jag att fördjupa mig i subskalan interpersonell sensivitet i 

SCL-90 samt ett frågeformulär gällande upplevelse av samtalsterapi. 
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Ser man till resultatet visar SCL-90 att symtombilden initialt i samtalsbehandlingen är relativt 

lika för män och kvinnor. Men efter avslutad samtalsbehandling är det stor skillnad mellan 

män och kvinnors symtombild. Både män och kvinnor har förbättrats men män ligger klart 

under cut-off gränsen för klinisk signifikans.   

Skalan interpersonell sensivitet innehåller frågor som handlar om hur en person relaterar till 

andra människor. Det man kan se är att initialt i behandlingen upplever männen sig i störst 

utsträckning  kritiska mot andra och att kvinnorna upplever sig mer lätt sårade. Vid avslutad 

behandling har en positiv förändring skett av både män och kvinnors symtombild. Även om 

kvinnornas symtompoäng minskar så sker en större positiv förändring hos männen.  

Ser man till resultatet av frågeformuläret som handlade om upplevelsen av samtalsterapin 

visar den att allians har uppstått både för män samt kvinnor, men männen skattade överlag 

positivare allians än kvinnorna, dvs. deras minimum siffror var högre genom hela 

undersökningen.  Speciellt upplevde männen en högre känsla av förbättring än kvinnorna efter 

samtalsbehandlingens slut. 

Enligt Beck (2009) är det svårare att bygga upp en allians med en patient som har negativa 

föreställningar kring andra människor. Männen i denna undersökning beskrev initialt i 

behandlingen att de kände sig kritiska till andra människor. Trots detta upplever de vid avslut 

av terapin att den har präglats utav värme och stöd, av en känsla av samarbete samt en känsla 

av förbättring. Utifrån detta kan slutsatsen dras att trots en initial kritisk hållning, speciellt hos 

männen, har en terapeutisk allians uppstått. En tänkbar förklaring kan vara att män som 

påbörjar samtalsbehandling har mindre erfarenhet av att reflektera kring sig själv och att dela 

tankar och känslor med någon utomstående, att de initialt intar en kritisk hållning men under 

behandlingens gång inser fördelarna med det behandlingen erbjuder. 

De funderingar som väcks när man ser dessa siffror är att de män som söker psykiatrisk hjälp 

har en god behållning av samtalsbehandling. Den interpersonella sensiviteten förbättrats 

markant jämfört med kvinnorna. När jag började detta arbete förväntade jag inte att finna 

denna tydliga skillnad mellan män och kvinnor gällande allianskapande. Under arbetets gång 

har ett ökat intresse väckts i denna fråga. Det finns väldigt mycket forskat kring begreppet 

allians, men i de artiklar jag hittat har man inte särskilt tittat på hur män respektive kvinnor 

upplever den.  
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Intressant är också att fundera över männens minskande sårbarhet och känsla av förbättring. 

Det man ser i denna studie är att de fått mer samtal och att de skett under en längre tid än 

kvinnorna. Eftersom detta inte kan förklaras av skillnader i initial symtomnivå ligger det nära 

till hands att tolka detta i termer av genusbias, dvs. en omedveten benägenhet från vårdens 

sida att ge olika behandling till män respektive kvinnor. Hovelius och Johansson (2004) 

menar att psykiatrin är dålig på att inta ett genusperspektiv, att skillnader finns i bemötande, 

diagnostisering och behandling av män respektive kvinnor.  

En annan möjlig förklaring gällande mäns förbättring jämfört med kvinnornas kan ligga i 

skillnader kring bakgrundsuppgifter gällande t.ex. civilstånd och utbildningsnivå. Det man ser 

är att de män, som deltagit i studien i större utsträckning än kvinnorna är ensamstående, har 

en högre utbildningsnivå och i mindre omfattning haft tidigare psykiatriska kontakter. Att titta 

på bakgrundsuppgifter var heller inget jag inledningsvis tänkte på när jag började med detta 

arbete. Ett intresse väcks hos mig kring hur patientgruppen ser ut som söker psykiatrisk vård.  

Kan skillnader i förbättring förklaras utav att det generellt är en skillnad mellan män och 

kvinnor som söker samtalsbehandling, vad gäller bakgrundsfaktorer och därmed resurser att 

tillgodogöra sig samtalsbehandling.  

Det som flera författare tar upp, som jag hänvisar till i litteraturstudien, är vikten av att 

terapeuten måste vara flexibel och kunna möta patienten där den är samt att acceptera 

patientens känslor och tankar. I Söderbergs (2002) avhandling kom det fram att patienterna 

förväntat sig ett annat bemötande från personalen än de fått. De önskade en större delaktighet 

och att bli sedda som människor med ett eget ansvar för sitt liv. Resultatet i denna studie 

pekar i motsatt riktning, dvs. patienterna upplevde sig förstådda, lyssnade på och att det 

funnits mål för samtalsbehandlingen. 

 

Sandell (2004) skriver i en artikel att tekniken har mindre betydelse i terapin än bemötandet 

gentemot patienten. Titeln på detta arbete belyser frågan om terapeutisk allians handlar om 

teknik eller relation. Min tanke är att via en väl gjord konceptualisering blir patientens 

interpersonella sensivitet synlig. Utifrån det kan jag som terapeut bemöta patienten både 

utifrån professionalitet och med en empatisk förståelse. Så teknik och relation anser jag måste 

gå hand i hand. Så det som Enqvist (1996) skrev angående liknelsen mellan att arbeta som 

psykoterapeut och att improvisationen i dansen är viktigt att fundera över. Hur och vad gör 

jag själv som terapeut för att få till en hållbar terapeutisk allians mellan mig och patienten? 
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Viktigt blir att utvärdera den terapeutiska alliansen, inte bara patientens syn utan även 

rannsaka mig själv som terapeut, vad jag gjort eller inte gjort för att få till en hållbar allians.  

 

Vidare forskning 

Det finns lite skrivet om skapande av allians utifrån ett genusperspektiv. Intressant vore att 

titta på olika konstellationer gällande kön på terapeuten, kön på patienten och skapandet av 

terapeutisk allians. Vidare är det viktigt att öka medvetenheten kring genusbias vid 

terapeutisk behandling.   
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