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Sammanfattning 

 

Denna naturalistiska och explorativa studie undersöker samband mellan terapeutisk allians 

och patient- och behandlingsfaktorer för nyinsjuknade i psykos. Studien försöker också 

identifiera prediktorer för terapeutisk allians hos denna grupp. 67 patienter vid en 

specialiserad enhet i Malmö deltog. Alliansen skattades med Session Rating Scale (SRS). 

Resultatet visar att alliansen förbättras signifikant mellan de två mätpunkterna (efter 2-4 

veckor och 3 månader). Signifikanta samband hittades mellan terapeutisk allians efter tre 

månader och ålder, droganvändning, diagnos, hallucinatoriskt beteende, symtom, upplevd 

livssituation och funktion. Regressionsanalys visar att en modell omfattande variablerna 

terapeutisk allians efter 2-4 veckor, ålder, droganvändning, upplevd livssituation, GAF-

funktion och symtom samt hallucinatoriskt beteende förklarar 15% av variansen i terapeutisk 

allians, med den enda prediktorn tidig allians. Resultatet pekar på behovet av att ytterligare 

anpassa behandlingen för vissa grupper med tidig psykos, till exempel unga personer och 

droganvändare. Det belyser också behovet av att undersöka andra faktorer, som 

terapeutfaktorer, för att ytterligare förklara vad som bidrar till terapeutisk allians.  

Nyckelord: nyinsjuknade i psykos, terapeutisk allians, prediktorer 
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Abstract 

 

This naturalistic study explores correlations between therapeutic alliance, as measured with 

Session Rating Scale (SRS), and patient and treatment factors in the treatment of first episode 

psychosis at an early intervention centre in Malmö, Sweden. It also aims to identify predictors 

of therapeutic alliance in this group. 67 patients with first episode psychosis participated. 

Results show that the alliance improved over time, and statistics reveal significant correlations 

between therapeutic alliance after three months of treatment and age, drug use, diagnosis, 

hallucinatory behaviour, symptoms, ”perceived life situation” and functioning. Multiple 

regressions analysis show that a model including early therapeutic alliance, age, drug use, 

perceived life situation, GAF-functioning and hallucinatory behaviour explained 15% of the 

variance in therapeutic alliance. These findings stress a need to adapt interventions for 

different groups with early psychosis, for example young patients and drug users. Future 

research should be focused on other factors explaining the variability in alliance, such as 

therapist factors. 

Key words: first episode psychosis, therapeutic alliance, predictors 
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Utveckling av terapeutisk allians vid tidig psykos: samband och prediktorer 

 

En psykos är en omskakande, och ibland förödande, upplevelse både för den som blir 

sjuk och de närstående. Kommunikationen bryter samman, känslan av vanmakt, isolering och 

förvirring är stor. Familjelivet riskerar att präglas av oro och känslomässig anspänning, och 

många patienter upplever ett socialt tapp när vännerna blir färre och man kanske förlorar 

sammanhang som tidigare varit en självklar del av livet. Mediebilden av psykos domineras av 

rapportering kring våldsdåd och mer schablonartade föreställningar om galenskap. 

Psykossjukdom har, trots att en ansenlig del av patienterna faktiskt återhämtar sig, kommit att 

förknippas med tung medicinering, kroniska förlopp och litet hopp om tillfrisknande och 

återhämtning. Men en femårsuppföljning av nyinsjuknade i psykos visar att 16% av 

patienterna var helt återhämtade och 30% hade reguljärt arbete eller studerade (Albert et al., 

2011). Utvecklingen av vården för nyinsjuknade i psykos har de senaste decennierna ofta varit 

inriktad på tidiga interventioner och på att involvera familjen eller andra närstående i 

behandlingen. Med medicinska och psykologiska behandlingar samt insatser för rehabilitering 

och empowerment, det vill säga processer genom vilka man hjälper människor att ta kontroll 

över sina egna liv (Cleary & Dowling, 2009; Grealish, Tai, Hunter & Morrison, 2011), har 

man försökt motverka såväl symtom och funktionsnedsättningar som utstötningsmekanismer 

och stigma (Corrigan, 2004; Wong et al., 2009). Behandlingsmodeller med skiftande upplägg 

har vuxit fram i många olika länder som Sverige (Cullberg, Levander, Holmqvist, Mattsson & 

Wieselgren, 2002), Norge (Larsen et al., 2011), Australien (McGorry, Edwards, 

Mihalopoulos, Harrigan & Jackson, 1996), Kanada (Addington, Collins, McCleary & 

Addington, 2005), för att nämna några. Resultaten är lovande, vilket bland annat en 

genomgång/review av fem skandinaviska behandlingsprogram för nyinsjuknade i psykos 

konstaterat (Skalli & Nicole, 2011).  

Forskningen på området har också fokuserat på patienters upplevelse av livskvalitet 

(Bourdeau, Théroux & Lecomte, 2009) och återhämtningsstil (Tait, Birchwood & Trower, 

2003), det vill säga patientens sätt att hantera psykosen och att anpassa sig psykologiskt till 

den. 

Personer med psykos erbjuds för det mesta en kombination av behandlingar som kan 

bestå av olika inslag, allt utifrån den enskilda behandlingsenhetens inriktning och riktlinjer. 

Det är vanligt att man som patient har kontakt med flera olika behandlare, läkare och 

omvårdnadspersonal, kanske psykolog och kurator eller rehabiliterare. Hur patienten uppfattar 

kvaliteten på dessa kontakter och enhetens behandlingsupplägg är sannolikt av stor betydelse 
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för resultatet av behandlingen och patientens återhämtning. Inom behandlings- och 

psykoterapiforskning i allmänhet har man ägnat allt större uppmärksamhet åt så kallade 

common factors. Med dessa avses inslag av betydelse för behandlingen som inte förklaras av 

särskilda tekniker eller interventioner, typiska för en viss behandlingsform. 

”Dodobirdeffekten” (Wampold et al., 1997) brukar man numera beteckna fenomenet att de 

flesta psykoterapeutiska behandlingsformer vid jämförelse visar sig vara ungefär lika 

framgångsrika. Det måste alltså finnas andra faktorer än de som utmärker en viss 

behandlingsmetod som avgör vad som blir en lyckad behandling. Terapeutisk allians är en 

sådan faktor som överbryggar olika teorier och discipliner (Norcross & Lambert, 2011). Carl 

Rogers skrev redan på 50-talet om relationen, den psykologiska kontakten, mellan terapeut 

och klient som en förutsättning för positiv personlig förändring, och formulerade sex 

grundvillkor som han såg som både ”nödvändiga och tillräckliga” (Rogers, 1957). Från början 

var det mest inom den psykodynamiska skolan som man intresserade sig specifikt för 

relationen mellan terapeut och klient, men numera är den terapeutiska alliansens betydelse i 

fokus även för andra inriktningar. Terapeutisk allians, så som den mera panteoretiskt 

definierats av Bordin (1979), brukar ses som tredelad och bestående av samförstånd mellan 

behandlare och patient om målet för behandlingen, om metoderna för att nå dit, samt det 

känslomässiga bandet mellan behandlare och patient.  

En omfattande metaanalys (Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011) bekräftar 

många tidigare forskningsresultat som visat på positiva samband mellan god allians och 

behandlingsutfall för en rad olika psykoterapimetoder. För klienter är den terapeutiska 

alliansen förknippad med känslan av att behandlaren förstår, stöttar och kan förmedla hopp. 

Terapeutens förmåga att vara lyhörd och flexibel i sin behandling, allt efter klientens behov, 

förmågor och begränsningar har ett positivt samband med både den terapeutiska alliansen och 

behandlingsresultatet (Horvath et al., 2011). Den tidiga forskningen kring terapeutisk allians 

rörde främst psykoterapiområdet, men numera studeras terapeutisk allians även inom 

psykiatrisk vård (Johansson & Eklund, 2006; Priebe, Richardson, Cooney, Adedeji & 

McCabe 2011; Wittorf et al., 2009) och näraliggande begrepp som engagemang, drop-out och 

patienttillfredsställelse. Psykiatrins patienter skattar terapeutisk allians som det mest 

avgörande för vad som uppfattas som god psykiatrisk vård (Johansson & Eklund, 2003). När 

man också studerar faktorer som kan tänkas påverka alliansen har till exempel en norsk studie 

konstaterat att patienters psykopatologi var av stor betydelse för hur tillfredsställda de var 

med behandlingen, det vill säga ju allvarligare symtomatologi desto mindre nöjda patienter 

(Bjørngaard, Ruud & Friis, 2007).  
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Terapeutisk allians med psykospatienter har studerats (Svensson & Hansson, 1999; 

Evans-Jones, Peters & Barker, 2009), och det finns vissa belägg för att den predicerar utfallet 

av psykiatriska behandlingsprogram för denna grupp, även om de utfallsstudier som gjorts är 

få och av skiftande kvalitet (Priebe et al., 2011). Nya behandlingsmetoder och skillnader 

mellan resultaten för personer som är nyinsjuknade i psykos och mera långvarigt sjuka 

psykospatienter, till exempel i fråga om sambandet mellan insikt och allians, eller symtom 

och allians (Bourdeau et al., 2009; Tait et al., 2003), gör det intressant att studera tidig psykos 

för sig. En kanadensisk studie av nyinsjuknade i psykos fann ett positivt och predicerande 

samband mellan interpersonella faktorer som vänskapsrelationer och fritidsintressen och 

upplevelsen av god terapeutisk allians (Bourdeau et al., 2009).  

Det finns belägg för att familjens stöd är en viktig framgångsfaktor i behandlingen av 

förstagångsinsjuknade i psykos (Addington et al., 2005). När det gäller alliansskapande i 

familjebehandling är det känt att allians med samtliga familjemedlemmar är av stor betydelse 

eftersom var och en av dessa allianser har en direkt och samverkande effekt på utfallet av 

behandlingen (Friedlander, Escudero, Heatherington & Diamond, 2011). I en studie av 

gruppbehandling av tidig psykos var det bara förmågan att knyta an, mätt vid baseline, som 

predicerade klientens alliansskattningar (Lecomte, Laferrière-Simard & Leclerc, 2012). Med 

tanke på att alliansen verkar ha ett prediktivt värde för behandlingsutfallet är det angeläget att 

försöka ta reda på vad som i sin tur predicerar allians i just denna patientgrupp. 

Den här studien undersöker relationen mellan patient och behandlingspersonal vid den 

specialiserade enheten för nyinsjuknade i psykos i Malmö. Studien utgår från frågan vilka 

samband det finns mellan den terapeutiska alliansen och olika demografiska, kliniska och 

behandlingsfaktorer i gruppen personer som är nyinsjuknade i psykos, samt vilka faktorer som 

predicerar terapeutisk allians i denna grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPEUTISK ALLIANS VID TIDIG PSYKOS 

 

7

 

Metod 

 

Deltagare  

Studiens deltagare bestod av ett konsekutivt urval patienter, insamlat från april 2008 

till februari 2011, från en specialiserad enhet för nyinsjuknade i psykos inom den offentliga 

psykiatrin i Malmö, en stad i södra Sverige med 300 000 invånare. Upptagningsområdet 

utgjordes av samtliga stadsdelar utom två (med sammanlagt 43 000 invånare) där den 

psykiatriska vården är privatiserad. Enheten, som kallas NIP-teamet (Nyinsjuknad I Psykos), 

tar sedan 2006 emot alla personer i upptagningsområdet som för första gången insjuknar i 

psykos, eller uppvisar tidiga tecken på psykos.  

NIP-teamet tar varje år emot cirka 85 nya patienter mellan 18-55 års ålder (typvärde 

20 år). Dessa aktualiseras direkt till teamet av anhöriga, akutpsykiatri, allmänpsykiatri, 

vårdcentraler, socialtjänst, arbetsförmedling, skola, ungdomsmottagningar, och andra 

instanser. Teamet gör också riktade informationsinsatser mot verksamheter där man kan 

tänkas komma i kontakt med personer med tidig psykos. Till tidiga tecken på psykos räknades 

här, förutom de mer uppenbara som hallucinationer och vanföreställningar, tillbakadragenhet, 

sömnproblem, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, diffusa gränser mellan fantasi och 

verklighet, ångest och/eller panikattacker, bristande hygien, misstänksamhet mot 

omgivningen. Demografiska data för den undersökta gruppen visas i Tabell 1. Bortfallsanalys 

gjordes avseende ålder och kön och bortfallsgruppen skilde sig inte på något avgörande sätt 

från deltagarna i studien. 
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Tabell 1 

Demografiska data hos deltagare i studien 

Karaktäristika n (%)        M (min/max)   SD 
Droganvändning 
   Aldrig 
   Tidigare 
   Pågående 
DUP tid 
   <2 veckor 
   2 veckor-1 år 
   >1 år 
Tidigare psykiatrisk vård 
   Ja 
   Nej 
Neuroleptika första 
veckan 
   Ja 
   Nej 
Slutenvård senaste året 
   Ja 
   Nej 
Kontakt inom 24 tim 
   Ja 
   Nej 
Diagnos 
  F20 schizofreni 
  F22 vanföreställningssyndrom 
  F23 kortvarig psykos 
  F29 psykos uns 
  F30-F39 förstämningssyndrom 
  F40-49 ångestsyndrom 
  F19 substansbetingad psykos 
  F12 cannabisstörning 
  F 06 organisk psykos 
GAF T1 
  GAF symtom  
  GAF funktion 
  GAF total 
GAF T2  
  GAF symtom 
  GAF funktion 
  GAF total 
 

 
36 (56) 
18 (28) 
10 (16) 
 
  9 (16) 
30 (55) 
16 (29) 
 
29 (44) 
37 (56) 
 
 
40 (67) 
20 (33) 
 
43 (67) 
21 (33) 
 
49 (74) 
17 (26) 
 
16 (25) 
  7 (11) 
16 (25) 
10 (15) 
  6 (9) 
  3 (5) 
  1 (2) 
  4 (6) 
  1 (2) 
 55               
             43,18 (11/75)   13,70   
             46,45 (10/85)   12,91 
             40,89 (10/75)   12,15 
 54        
             55,56 (25/81)   13,55 
             56,20 (25/90)  12,10 
             52,56 (25/81)  13,21 

Not. DUP tid = Duration of Untreated Psychosis 

 

Behandlingsmodell 

Arbetssättet i Malmö är inspirerat av en behovsanpassad modell (Alanen, 2009) som 

utgår från principer om flexibilitet, bedömning och behandling utifrån psykoterapeutisk 

ansats, processinriktning och kontinuerlig uppföljning. Andra vägledande principer är tidig 

intervention och familjeinriktning, aktiva insatser för boende, arbete eller studier, lägsta 

effektiva neuroleptikados, anpassad slutenvård och kontinuitet och lättillgänglighet (Cullberg, 

2002).  

Teamet är multiprofessionellt och består av psykiater, psykologer, sjuksköterskor, 

kurator, sjukgymnast och skötare/rehabiliterare. Alla nya patienter/familjer tilldelas ett 

behandlarpar som står för kris- och familjeinterventioner och utgör primärkontakt i teamet. 

Mottagningens behandlingsutbud består av kris- och familjeinterventioner, farmakologisk, 

psykologisk och sjukgymnastisk behandling samt rehabilitering. Som psykologisk behandling 

Karaktäristika n (%) M (min/max) SD 
   Kön    
     Man 40 (60)   
   Kvinna 27 (40)   
Ålder  28,72 (18/48) 8,31 
   18-25 29 (43)   
   26-35 20 (30)   
   36-45 16 (24)   
   46-55   2 (3)   
Utbildning    
   Grundskola 19 (33)   
   Gymnasium 25 (43)   
   Eftergymnasiala 
   studier  

14 (24)   

Civilstånd       
   Ensamstående 48 (74)   
   Gift/sambo 17 (26)   
Barn    
   Ja  18 (27)   
   Nej 49 (73)   
Etnicitet föräldrar    
   En förälder född 38 (59)   
   i annat land    
   Föräldrar födda i Sverige 26 (41)   

Etnicitet egen    
   Född i annat land 27 (40)   
   Född i Sverige 38 (60)   
Försörjning    
   Lön 15 (23)   
   Försäkringskassan 13 (20)   
   Försörjningsstöd 19 (29)   
   Studiemedel   3 (4)   
   Annat 16 (24)   
Sysselsättning    
   Arbete 16 (24)   
   Studier 13 (20)   
   Arbetslös 33 (50)   
   Annat 
 
 

  4 (6)    



TERAPEUTISK ALLIANS VID TIDIG PSYKOS 

 

9

 

erbjuds såväl kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi som familjeterapi. Patienten kan 

ha kontakt med mottagningen i upp till fem år. Alla behandlare har förutom sin 

yrkesutbildning minst grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Vården 

planeras utifrån gemensamma problemformuleringar tillsammans med patienten och hans 

eller hennes familj. Behandlarna träffar patienten och familjen inom slutenvården, på 

mottagningen eller i hemmet, utifrån vad som är efterfrågat, lämpligt eller möjligt. Extra 

ansträngningar görs för att knyta upp personer som inledningsvis är tveksamma till kontakt, 

genom till exempel hembesök, telefonsamtal, upprepade kallelser eller möjlighet att träffas 

tillsammans med remittenten. Teamets medlemmar har genomgått gemensamma utbildningar 

i systemiskt familjearbete och har regelbunden systemisk handledning.  

 

Procedur 

En checklista med utvärderingsmaterial följde patienterna från första kontakten med 

mottagningen. Alla informerades efter tre månaders behandling om mottagningens 

forskningsprojekt, varav denna studie är en del, och tillfrågades om deltagande. De som 

tackade ja har gett ett skriftligt medgivande och ingår i denna studie. Studiens genomförande 

beskrivs i Figur 1. Undersökningen gjordes i behandlingsmiljö, och frågeformulären 

administrerades av patientens ordinarie behandlare, som också samlade in basdata. 

Skattningarna gjordes i anslutning till vanliga bedömnings- eller behandlingssamtal. 

Symtomskattning (PANSS) utfördes av en och samma person och alla diagnoser sattes av 

enhetens överläkare. Regionala etikprövningsnämnden i Lund hade godkänt det övergripande 

forskningsprojektet, och gett tillstånd att inhämta medgivande under ett år från påbörjad 

behandling. 
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Figur 1  

 

Figur 1 Studiens genomförande 

    

Mätinstrument 

Checklistan används både som en del av forskningsprojektet och som klinikgemensam 

kvalitetsregistrering och utvärdering av behandlingsarbetet. Uppföljningar görs vid 2-4 

veckor, tre månader och ett år, därefter genomförs uppföljning årsvis om patienten har fortsatt 

kontakt med mottagningen. Instrumenten som används beskrivs nedan. I den här studien 

ingick material som samlades in vid 2-4 veckor och 3 månader. 

April 2008 till februari 2011 inkom 251 nya patienter till  
mottagningen med misstanke om psykotiska symtom. 

125  avslutades inom kort då de 
bedömdes inte ha psykotiska symtom 
och ett fåtal avböjde kontakt eller gick 
inte att nå. 

126 bedömdes ha psykotiska symtom och 
erbjöds fortsatt kontakt, bedömning och 
behandling. 

Efter 2 veckor gjordes 
självskattningsskalor och 
bedömningsinstrument enligt 
checklista. 
T1 - GAF, PANSS, SCID, SRS, VAS-
skala ”Upplevda besvär”. 

Vid 3 månader gjordes ytterligare 
självskattningsskalor och 
bedömningsinstrument enligt 
checklista. 115 patienter inkluderades 
och tillfrågas om att delta i studien. 
T2 - SRS, RSQ, MANSA, 
Vårdtillfreds., VAS-skala ”Upplevda 
besvär”, VAS-skala ”Upplevd 
livssituation”, Anhörigtillfreds., VAS -
skala ”Anhörigbörda”, GAF, RS-S. 

67 (58 %) lämnade 
medgivande till att 
delta i studien. 

48 (42 %) bortfall. 24 tackat nej till att delta, 3 flyttat, 3 för 
sjuka,  4 ej fortsatt kontakt, 1 saknar checklista och 1 har 
avlidit. 12 saknar uppgift.  

Mellan 2 veckor och 3 månader 
exkluderades 11 patienter då de 
bedömdes ej ha psykos. 
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Session Rating Scale. SRS (Duncan et al., 2003) är en självskattning av den 

terapeutiska alliansen som patienten gör i direkt anslutning till samtalen. SRS är en mycket 

kort alliansskattning som tagits fram för kliniskt bruk, då tidigare mätinstrument avseende 

terapeutisk allians främst använts i forskningssammanhang. Andra och mer omfattande 

instrument har influerat konstruktionen av SRS, som The Working Alliance Inventory 

(Horvath & Greenberg, 1989) och Session Evaluation Questionnaire (Stiles & Snow, 1984). 

Skattningen omfattar det relationella bandet mellan terapeut och patient, samförstånd om 

målet för terapin och samförstånd om metoderna. Fokus ligger på patientens teori om 

förändring, och på patientens och terapeutens samförstånd om hur människor förändras i 

terapi. Skattningen består av 4 items med 10 cm visuell analog skala. Fördelen med SRS är att 

den är lätt att administrera och går snabbt att fylla i. Jämförelser med den mer omfattande och 

djupgående alliansskattningsskalan The Helping Alliance Questionnaire II (HAQ-II) 

(Luborsky et al., 1996) visar att SRS har god reliabilitet, acceptabel validitet och god 

användbarhet (Duncan et al., 2003). Skalan är tänkt att användas löpande, som utvärdering 

efter varje samtal, men i vår studie användes den endast vid två olika mätpunkter, efter två 

veckor och tre månader. Cronbachs alfa för skalan i den här studien var vid två veckor ,85 och 

vid tre månader ,78. 

Recovery Style Questionnaire. RSQ (Drayton et al., 1998) är ett 

självskattningsformulär med 39 items som mäter patientens återhämtningsstil. Klassificering 

görs i fyra olika stilar: integrerad, blandad där integrerad överväger, blandad där sealing-over 

överväger, och sealing-over. Personer med en integrerad återhämtningsstil tillerkänner 

psykosinsjuknandet betydelse och visar intresse för upplevelsen. De försöker aktivt hantera 

sjukdomen. Personer med återhämtningsstilen sealing-over förminskar symtomens betydelse 

och psykosens påverkan på deras liv, och visar ingen nyfikenhet på upplevelsen. Denna 

copingstrategi karakteriseras av undvikande. RSQ togs fram som ett alternativ till ett längre 

intervjuinstrument utvecklat av McGlashan (1975). RSQ har utmärkta psykometriska 

egenskaper och är validerad mot intervjuversionen (Drayton et al., 1998). Cronbachs alfa för 

skalan i den här studien var ,73. 

Positive and Negative Syndrome Scale. PANSS är ett halvstrukturerat 

bedömningsinstrument som används vid diagnostisering/bedömning av psykotiska, depressiva 

och andra symtom vid schizofreni (Kay et al., 1991). Skalan innehåller 30 items, 7 items 

subskala för positiva symtom, 7 items subskala för negativa symtom och 16 items subskala 

för allmän psykopatologi. Skalan fokuserar på symtomens svårighetsgrad och skattarens 
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kliniska bedömning utifrån definitioner och kriterier för varje item i instrumentet. PANSS har 

god reliabilitet och validitet. Cronbachs alfa var i den här studien ,76. 

Global Assessment Function Scale. GAF (American Psychiatric Association, 1994) 

mäter patientens övergripande funktion på en skala från 0 till 100. Det är en endimensionell 

skala, där ytterligheterna är ohälsa (1) respektive hälsa (100). Skalan är indelad i 10-intervall, 

där varje intervall är försett med beskrivningar av funktionsbrister och symtom. Vid 

skattningen ska bedömaren alltid fokusera på det som väger tyngst, oavsett om det är funktion 

eller symtom, 1-10, 11-20, 21-30 och så vidare till 91-100.  

Med GAF-skalan kan man skatta en persons aktuella globala funktionsförmåga – 

vanligen den senaste veckans – på en dimension, alltså inte skilja ut brister i funktion 

respektive symtom. GAF-total utgörs av det lägsta värdet. Symtom och funktion kan också 

redovisas var för sig, så kallad split-GAF. GAF-skalan ingår som axel V i diagnossystemet 

DSM-IV, som också har tydliga anvisningar om hur man genomför skattningarna. 

Visuell analog skala ”Upplevd livssituation”. VAS-skalan ”Upplevd livssituation” 

är en 10 cm visuell analog skala mellan polerna ”sämsta tänkbara livssituation” och ”bästa 

tänkbara livssituation”. Patienten ombeds sätta ett kryss på strecket där hans eller hennes liv 

befinner sig just nu. 

 

Statistisk analys 

Cronbachs alfa beräknades för de använda skattningsskalorna som låg på acceptabla 

värden mellan ,73 och ,85. Tre typer av statistisk analys användes. Bivariat korrelationsanalys 

(Pearson), t-test och envägs-ANOVA. Endast grupperna med psykosdiagnos (F20-F29, Tabell 

1) inkluderades i beräkningen med envägs-ANOVA. Eftersom det här är en explorativ studie 

har ingen korrigering gjorts för multipla jämförelser. 

Samtliga oberoende variabler som visade signifikanta bivariata samband med SRS vid 

T2 (p<,05) valdes därefter att ingå i en multipel regressionsanalys.  

 

Resultat 

 

Den terapeutiska alliansen förbättrades signifikant, p = ,01, mellan första och andra 

mättillfället, från medelvärdet 31,87 till 35,06. GAF funktion förbättrades också signifikant    

p = ,00 från medelvärdet 46,45 till 56,20 liksom GAF symtom p = ,00 från medelvärdet 43,18 

till 55,56. Vid första mätpunkten T1, det vill säga efter två till fyra veckors behandling, 

hittades inga signifikanta samband mellan de undersökta variablerna och terapeutisk allians. 
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Det fanns heller inget signifikant samband mellan alliansen efter tre månader (T2) och 

etnicitet, socioekonomiska faktorer, DUP-tid, återhämtningsstil, medicinering, 1:a kontakt 

inom 24 timmar eller tidigare psykiatrisk vård.  

I Tabell 2 redovisas korrelationsberäkningar mellan terapeutisk allians vid T2 och 

variablerna SRS vid T1, ålder, Upplevd livssituation, GAF vid T1, PANSS-item 

hallucinationer och droganvändning. Alla uppvisade måttliga samband med allians vid andra 

mättillfället T2.   

Sammanfattningsvis skattade patienter med högre funktionsnivå och bättre subjektiv 

livssituation högre på allians. Lägre ålder, droganvändning, allvarligare symtom och 

hallucinatoriskt beteende var förknippade med sämre allians.  

 
Tabell 2 
Bivariat korrelation mellan oberoende variablerna ålder, GAF, Upplevd livssituation, hallucinationer, droger och SRS vid 
T1 och beroende variabeln SRS vid  T2. 
 SRS T2 

      r 
Ålder ( n = 48 ) 
T1 GAF symtom( n = 46 ) 
T1 GAF funktion ( n = 46 ) 
T2 Upplevd livssituation ( n = 48 ) 
Hallucinationer ( n = 46 ) 
Droger ( n = 48 ) 
SRS T1 ( n = 39 ) 

   ,33* 
   ,34* 
   ,31*   
   ,33* 
  -,30* 
  -,37* 
   ,43** 

Not. SRS = Session Rating Scale 
*p< .05 
** p< ,01 
 
 

För att sammanfatta sambanden mellan de prövade variablerna i en prediktionsmodell för 

terapeutisk allians gjordes en multipel regressionsanalys. Modellen omfattade samtliga 

variabler som visat sig korrelera signifikant bivariat med SRS vid T2, det vill säga SRS T1, 

ålder, droganvändning, upplevd livssituation, GAF funktion och symtom, och hallucinationer. 

Denna modell visade sig förklara 15 % av variansen (R = ,39,  = ,15, justerad  = ,13). 

Regressionsanalysen visar att terapeutisk allians så som den skattas i början av behandlingen  

(vid T1) är den enda enskilt signifikanta prediktorn för terapeutisk allians vid T2, (B = ,26, SE 

= ,10, Beta = ,39, F (1, 35) = 6,35, p = ,02).  

  

 

Diskussion 

 

Denna explorativa studie undersöker sambanden mellan terapeutisk allians och olika 

demografiska, kliniska och behandlingsfaktorer. Den försöker också hitta faktorer som 

predicerar terapeutisk allians i gruppen nyinsjuknade i psykos. Den terapeutiska alliansen 
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förbättras överlag med tiden, liksom patienternas symtom och funktion. Efter en tids 

behandling blir det också möjligt att hitta samband mellan alliansen och olika 

patientkaraktäristika. Resultaten visar att det finns samband mellan terapeutisk allians efter tre 

månader och ålder, droganvändning, diagnos, hallucinatoriskt beteende, upplevd livssituation, 

GAF-funktion och GAF-symtom. Enligt regressionsanalysen förklaras 15% av variansen i 

terapeutisk allians efter tre månader av faktorerna terapeutisk allians i början av behandlingen, 

ålder, droganvändning, upplevd livssituation, GAF-funktion och hallucinatoriskt beteende. 

Den enda prediktorn var den tidiga alliansen. Psykoterapiforskning har ofta konstaterat att den 

tidiga alliansen är av stor betydelse för utfallet av behandlingen (Horvath et al, 2011), att 

patient och behandlare lyckas hitta en gemensam idé om vad som kan åstadkomma förändring 

eller återhämtning. Den här studien bekräftar att det tidiga alliansbyggandet också har 

betydelse för relationen på lite längre sikt. Samtidigt lägger naturligtvis ett högre 

ingångsvärde grunden för en fortsatt hög skattning.  

Personer som skattar sin aktuella livssituation högre skattar också bättre på terapeutisk 

allians, liksom de som av behandlarna skattas högre avseende funktion. Dessa resultat är i 

linje med tidigare forskning (Bourdeau et al., 2009), som fann att interpersonella faktorer som 

vänskapsrelationer och fritidsintressen predicerade terapeutisk allians. Sådana faktorer ingår, 

tillsammans med yrkesmässig förmåga, i skattningen av GAF-funktion, och sannolikt också 

när patienten skattar sin egen livssituation på VAS-skalan. Överlag verkar den allmänna 

förmågan att etablera och behålla nära relationer också gälla behandlingsrelationer (Lecomte 

et al., 2012). 

Studien visar att yngre personer bland deltagarna skattar lägre på allians än äldre, 

något som konstaterats också i tidigare studier (Johansson & Eklund, 2006; Edlund et al., 

2002). Deltagarna är mellan 18 och 48 år gamla, med medelåldern 28,7 och typvärdet 22. 

Även i denna relativt unga grupp ger alltså ålder utslag. Man kan undra om det stigma som 

förknippas med psykossjukdom påverkar unga personers inställning till behandlingen. Det 

kan upplevas som förödande att i ung ålder få en allvarlig psykisk sjukdom som kanske 

hindrar en i vuxenblivandet och grusar ens framtidsplaner. Ungdomar kan också ha en större 

känslighet för kamraters uppfattning till exempel om psykiatrisk vård eller medicinering. 

Behandlingsmodellens familjeinriktning uppfattas ibland negativt i en period av livet då man 

som ung vuxen står i begrepp att frigöra sig från beroendet av familjen. Det är inte alltid 

familjen som står den unga personen närmast, det kan vara vänner eller andra i nätverket, 

personer som oftare skulle kunna engageras i behandlingen. När det gäller behandling och 

bemötande av yngre patienter konstaterade en kvalitativ studie rörande empowerment och 
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unga nyinsjuknade personer (Grealish et al., 2011) att de deltagande ungdomarna lade särskild 

vikt vid copingstrategier, att kunna strukturera sin tid och att planera för framtiden. 

Behandlare som var lättillgängliga, vänliga och visade prov på humor, uppfattades också vara 

bäst på att hjälpa och förstå deras problem. De yngre patienterna verkar ha större nytta av 

stödjande kontakter/supportive counselling än mera krävande terapi som KBT (Haddock et 

al., 2006). 

Personer som använder droger skattar lägre på allians vid tre månader, trots att 

alliansskattningen vid första mätningen inte skiljer sig signifikant från icke-droganvändares. 

En annan studie av tidig psykos kunde däremot inte hitta något signifikant samband mellan 

drogmissbruk och behandlingstrohet och engagemang (Lecomte et al., 2008). I den här 

undersökningen verkar inte droganvändarnas allians förbättras över tid, som för dem som inte 

använder droger. Saknas något i behandlingsmodellen när det gäller personer med 

drogproblem? Bemöts de kanske annorlunda, mer kritiskt av både behandlare och familj? Att 

använda sig av en konfrontativ stil är ineffektivt vid missbruksproblematik, medan ett 

empatiskt, utforskande förhållningssätt som i motiverande samtal visat sig framgångsrikt 

(Norcross & Wampold, 2011). Bland studiens deltagare har 44% någon form av tidigare eller 

pågående droganvändning, och droger är vanligt förekommande såväl i gruppen nyinsjuknade 

i psykos som i unga populationer i allmänhet. Man kan rimligen inte exkludera droganvändare 

när man studerar eller behandlar personer som är nyinsjuknade i psykos, utan i stället försöka 

identifiera vilken sorts interventioner och vilket bemötande som lämpar sig för dem och deras 

familjer.  

Paranoia, misstänksamhet och negativa symtom förväntades spela roll för etablerandet 

av en god terapeutisk allians, vilket tidigare forskning avseende personer med mera långvarig 

psykossjukdom funnit (Svensson & Hansson, 1999). Bland deltagarna i den här studien finns 

endast tre med övervägande negativa symtom, men inte heller deltagare som uppvisar en 

blandning av negativa och positiva symtom skiljer sig från de övriga i fråga om terapeutisk 

allians. Att andelen med negativa symtom är så låg kan bero på att patienterna kommer i 

behandling tidigt i psykosinsjuknandet, innan tillbakadragenhet, passivitet och kognitiv 

försämring blivit en framträdande del av sjukdomsbilden. Möjligen tackar dessa patienter 

oftare nej till att delta i forskningsprojektet. I stället är det förekomsten av hallucinatoriskt 

beteende (till exempel att höra röster) som påverkar alliansen negativt. Rösterna är ofta  

kritiska, nedvärderande och ifrågasättande. Rösthörare uppfattar ofta sig själva som 

underlägsna och skamfyllda, de känner sig maktlösa och mindre värda än andra människor 

(Birchwood, Meaden, Trower, Gilbert & Plaistow, 2000) vilket gör det svårare att etablera 
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tillitsfulla relationer. Personer som är nyinsjuknade i psykos och har ihållande psykotiska 

symtom är mindre nöjda med den psykiatriska vården, vilket i sin tur kan leda till sämre 

följsamhet och behandlingsresultat (Haahr et al., 2012).  

I den här studien är det tyvärr inte möjligt att undersöka vilken betydelse 

behandlingens familjefokus har för alliansskapandet med patienten, eftersom den inte 

innehåller alliansskattningar för familjemedlemmar utan endast mäter förekomst av/antal 

familjesamtal och anhörigtillfredsställelse. Så gott som alla deltagare i studien (95%) har haft 

familjesamtal, vilket också innebär att jämförelsegrupp saknas. 

Av demografiska faktorer är det alltså bara ålder som i det här materialet visar sig ha 

ett samband med allians. Inget samband finns med etnicitet, vilket skulle kunna tolkas som att 

behandlingen är tillräckligt individuellt anpassad för att kunna överbrygga kulturella 

skillnader och språkliga hinder. Det finns forskningsstöd för att behandlingar som inriktas mot 

klientens egna mål är mer effektiva än andra behandlingar, och att flexibilitet i behandlingen 

påverkar den terapeutiska alliansen. Möjlighet för patienten att ge återkommande feedback 

vad gäller framsteg och förväntningar är också betydelsefullt och ger behandlaren vägledning 

(Smith, Domenech Rodriguez & Bernal, 2011).  

Begreppet återhämtningsstil, det vill säga personers sätt att integrera 

psykosinsjuknandet med den egna livshistorien eller täcka över det, samvarierar inte med 

terapeutisk allians. I andra studier har alliansen visat sig vara sämre för personer med 

återhämtningsstilen sealing over (Startup, Wilding & Startup, 2006), men så är inte fallet i den 

här studien, där olika återhämtningsstilar hade lika god allians. Eftersom 

behandlingsmodellen utgår från ett förståelseperspektiv och lämnar stort utrymme för egna 

och gemensamma problemformuleringar är det kanske inte av lika stor betydelse med en viss 

sorts anpassning till psykosen för att kunna tillgodogöra sig behandlingen.  

Styrkor med den här studien är att mer än hälften av mottagningens patienter under de 

aktuella tre åren har tackat ja till att delta. Studien har genomförts i behandlingsmiljö och 

undersökt en rad olika patient- och behandlingsfaktorers betydelse för terapeutisk allians. Det 

är en naturalistisk studie av den tämligen heterogena patientgrupp som man möter i arbetet 

med tidig psykos. PANSS-skattningarna har utförts av en och samma person och alla 

diagnoser har ställts av enhetens överläkare. 

En svaghet med studien är att det alliansmått som används, SRS, egentligen är avsett 

för kliniskt bruk och löpande utvärdering av den terapeutiska alliansen. Här används det som 

ett slags stickprov på allians efter 2-4 veckors och 3 månaders behandling. Behandlaren ber 

patienten att skatta dagens samtal eller de senaste samtalen, om dagens möte mest bestått av 



TERAPEUTISK ALLIANS VID TIDIG PSYKOS 

 

17

 

utvärdering, och att vara så uppriktig som möjligt, eftersom behandlarna gärna vill ha 

feedback på arbetet. Det kan finnas en risk att patienten av tacksamhet, artighet eller till och 

med rädsla överskattar alliansen. Fördelen med SRS är att den är lätt och snabb att använda 

och inte innehåller en lång rad språkligt krångliga frågor, i synnerhet som en stor del av 

patienterna har annat modersmål eller är i behov av tolk. Det som skattas är sannolikt 

alliansen med huvudbehandlarna och behandlingsmodellen i stort.  

En annan svaghet är att studien ägnas huvudsakligen åt klientfaktorer, medan 

terapeutens bidrag till alliansen förblir outforskat. Bland de 85% av variansen i allians vid tre 

månader som inte förklaras av vår modell finns troligen behandlares varierande erfarenhet, 

skicklighet och empatiska förmåga. I en omfattande studie av sambandet mellan allians och 

utfall konstateras att skillnader mellan olika terapeuter kunde predicera behandlingsresultat, 

medan patientfaktorer inte gjorde det. Det var alltså terapeutens förmåga att skapa allians med 

olika sorters patienter som var avgörande (Baldwin, Wampold & Imel, 2007). I det kliniska 

arbetet skulle kanske en mera regelbunden utvärdering av alliansen med instrument som SRS 

kunna utveckla terapeuters förmåga att bygga allians med skiftande typer av patienter. Andra 

områden som skulle kunna utforskas är matchningen mellan patient och behandlare samt 

patientfaktorer som inte omfattats av den här studien, till exempel personlighet, 

anknytningsstil och allians med övriga familjemedlemmar. 

I korrelationsberäkningarna ligger deltagarantalet (N) mellan 67 och 42. Det lägre 

deltagarantalet för vissa faktorer beror på kognitiva eller språkliga svårigheter att fylla i 

frågeformulär, att patienten är för sjuk för att kunna svara eller på slarv och misstag från 

behandlarnas sida. Detta är som tidigare nämnts en naturalistisk studie, där alla patienter som 

tillhör enheten ombeds att delta. Informationsinsamlandet sker som en del av det dagliga 

kliniska arbetet, och inte under optimalt kontrollerade former. 

Studien visar att behandlingen och bemötandet av unga och droganvändare kan 

utvecklas, så att den terapeutiska alliansen med dessa stärks. Den bekräftar intrycket att 

behandlingsmodellens förståelseperspektiv och individuellt anpassade målsättningar verkar 

vara gynnsamma för behandlingsalliansen med människor av skiftande socioekonomisk och 

etnisk bakgrund, samt med olika återhämtningsstil. Den terapeutiska alliansen förefaller 

stärkas över tid, från den relativt sett låga skattningen i början av behandlingen till en högre 

skattning vid andra mättillfället. Samtidigt finns forskning som visar att alliansen varierar 

under olika skeden av behandlingen (Horvath et al., 2011 ), och att patienterna inte är lika 

nöjda med alla delar av det ”behandlingspaket” som de flesta nyinsjuknade erhåller (Haahr et 

al., 2012). Därför blir det intressant att fortsätta följa den terapeutiska alliansens utveckling 



TERAPEUTISK ALLIANS VID TIDIG PSYKOS 

 

18

 

för den här gruppen även under längre tid. Fortsatt forskning på området bör även studera 

terapeutisk allians mer i detalj och från olika perspektiv, terapeut- och relationsfaktorer samt 

andra familjemedlemmars bidrag till den terapeutiska alliansen. 
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