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Abstract 

The aim of this study was to describe and analyse a common factor in therapeutic treatment 

and care – the relationship between therapist and client in treatment homes and especially 

which factors that effect this relationship. The study was conducted through qualitative 

method and four semi-structured interviews were held with therapists from four different 

treatment homes with different clientele. The main theoretical points of departure were both 

psychodynamic perspectives with the attachment theory by John Bowlby and humanistic 

perspectives with the client centred therapy developed by Carl Rogers. For analysing the 

transcribed interviews the method of sentence – categorization was used. The results of the 

study showed that a range of different factors effecting the therapeutic relationship between 

therapist and client where mentioned and discussed by the informants. A major finding was 

that the secure base is central for developing a deep connection with a client. Other important 

findings were that the therapist needs to be open and loving towards the client and in order to 

be that - to take care of his or her own emotional world and especially countertransference 

that may occur. 

 

Keywords: therapeutic relationship, therapist, deal with countertransference, love in treatment 

care  
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Förord 

Under mina drygt 20 år då jag arbetat som vårdpersonal i olika verksamheter inom 

funktionshinder med psykiskt utvecklingsstörda, så har det blivit allt tydligare för mig att den 

relationella aspekten i omsorgsarbetet är en av de eller kanske rentav den mest centrala delen i 

detta sociala arbete.  

Också då jag själv varit den som emottagit professionell omsorg (som klient eller deltagare) i 

form av terapi och en mängd olika workshops i personlig utveckling och inte minst 

utbildningar jag genomfört, så har jag upplevt att de relationer jag fått med dessa terapeuter, 

ledare och lärare har varit av största betydelse för mitt tillgodogörande av dessa 

”interventioner” jag investerat i mig själv. 

Att erhålla kompetens när det gäller att skapa relationer som ger det sociala arbetet hög 

kvalitet, ser jag därför som något av det mest essentiella. Samtidigt är min erfarenhet att det är 

både komplext och svårbemästrat. Det har slagit mig som egendomligt att så lite fokus läggs 

på att utveckla de relationella färdigheterna inom akademiska utbildningar riktade mot socialt 

arbete. Under flera kurser på socionomprogrammet har jag fått bekräftat mina tankar om 

relationens signifikans inom socialt arbete. Men det har enligt min mening tyvärr inte funnits 

mycket av kompetensutveckling när det gäller det relationella och framförallt har det saknats 

praktiskt utvecklande av denna relationella förmåga. 

 

Jag vill tacka min handledare David Matscheck för mycket engagerad och givande 

handledning samt ett gott samarbete. 

Stort tack till de fyra terapeuter som villigt ställde upp på intervjuer och frikostigt delade med 

sig av sina erfarenheter och insikter. 

Jag vill också passa på att tacka flera engagerade och inspirerande lärare på Socialhögskolan 

som stimulerat min kritiska och vetgiriga sida samt den sidan som vill bidra till ett bättre 

samhälle. 

Jakobsberg, 

Maj 2016 

Magnus Westberg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Frågan om hur bättre vård och omsorg ska kunna utvecklas för att ge bättre kvalitet och högre 

kostnadseffektivitet är ständigt aktuell.  

Stat (Socialdepartementet) och kommuner (SKL) driver frågan om att kvalitén på 

socialtjänstens verksamhet måste förbättras och att detta bl.a. ska ske genom införandet av 

evidensbaserat praktik (EBP) (Denvall & Johansson, 2012). 

EBP är ett begrepp som stammar från den medicinska praktiken där det professionella 

handlandet ska baseras på vetenskap och forskning om olika interventioners 

behandlingseffekter. Sedan slutet av 1990-talet har EBP inom socialt arbete förespråkats av 

bl.a. Socialstyrelsen för att höja och säkerställa kvaliteten. En grundläggande ståndpunkt hos 

Socialstyrelsen är att: ”Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på 

bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till 

nytta och aldrig till skada för brukaren”( Socialstyrelsen, u.å.). Evidensbaserad praktik 

innebär enligt Socialstyrelsen (2009) att ”den professionelle väger samman sin expertis med 

bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om 

insatser.” Evidensrörelsen vill med direktiv från Socialstyrelsen hitta de bästa metoderna för 

att säkerställa att socialtjänsten och kommunerna i Sverige använder interventioner som har 

den påvisat bästa effekten. 

Så frågan är vad en evidensbaserad praktik som faktiskt ger en ”best practice” kan innebära? 

Att terapi och behandling är verkningsfullt och har en generell effekt har visats i otaliga 

studier, men specifika effekter kopplade till någon speciell metod har inte kunnat påvisas i 

någon större grad. Däremot har det visats att effekten av gemensamma eller generella faktorer 

(common factors) är påtaglig. Exempel på sådana faktorer är; förväntningar på effekt, 

genomförande av intervention, relation mellan terapeut och klient (Bergmark & Lundström, 

2001; Sandell, 2004). 
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1.2 Problemformulering 

För att kunna välja en evidensbaserad intervention som har goda förutsättningar att vara 

verksam för aktuell klient, räcker det alltså inte att veta vilken metod och/eller teoretisk 

bakgrund interventionen grundar sig på, utan det verkar snarare vara så att det är med vilken 

kvalitet en insats genomförs som har betydelse. Denna kvalitet påverkas (lite oavsett metod) 

av generella faktorer. 

Denna uppsats fokuserar på undersökning av en av dessa generella faktorer – relationen 

mellan terapeut/behandlare och klient. Omfattande forskning visar på att relationen mellan 

terapeut/behandlare och klient är en grundläggande/bidragande faktor för förändring hos 

individen vid behandling, men betydligt färre studier har undersökt vilka faktorer som 

påverkar skapandet och upprätthållandet av denna terapeutiska relation (Horvath & Bedi 

refererad av Hill, 2005).  

Problemformulering i uppsatsen kommer av resonemanget ovan och är främst att undersöka 

vilka faktorer som påverkar denna relation och hur den formas och upprätthålls utifrån erfarna 

behandlare på olika behandlingshem med olika inriktningar och skillnader avseende målgrupp 

och kontext. Studien har en karaktär av att vara en fördjupning av förståelsen för hur 

behandlare på ett fruktbart sätt kan arbeta med behandlingsrelationen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur terapeuter på olika behandlingshem och i olika 

sammanhang ser på arbetet med behandlingsrelationen i behandlingen. 

De formulerade frågeställningarna är: 

1. Vilka faktorer påverkar behandlingsrelationen?  

2. Hur skapas behandlingsalliansen? 

3. Vad i behandlingsalliansen bidrar till förändring? 
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1.4 Begreppsförklaring 

Psykosocial behandling kan beskrivas som ett ”systematiskt, strukturerat arbete rörande 

problem, som manifesterat sig socialt och/eller psykologiskt med mål att arbeta med 

förändring av aktuellt problem, relationer och sociala problem” (Öjehagen & Fahlke, 2015). 

Behandling definieras i denna uppsats som ett kontinuerligt arbete mellan terapeut och klient 

som syftar till en viss typ av förändring.  

Behandlingshem står här för en verksamhet där behandling (enligt definition ovan) bedrivs 

och klienterna bor under längre sammanhängande tid som är minst några månader. 

Förändringsprocesser syftar på den process på behandlingshem som med hjälp av behandling 

leder fram till önskad förändring i mående, beteende m.m. 

I litteratur och forskning finns det många benämningar på relationen mellan klient och 

terapeut – terapeutisk relation, behandlingsrelation, terapeutisk allians, behandlingsallians, 

arbetsallians (Bordin, 1979; Hill, 2005; Wampold, 2001; m.fl.).  

I denna uppsats definieras behandlingsrelationen som den relation som automatiskt finns 

mellan klient och terapeut/behandlare oavsett kvalitet och djup i denna relation. 

Behandlingsallians definieras här som en relation som är en utveckling av 

behandlingsrelationen till att bli en relation där klienten har utvecklat respekt och tilltro till 

behandlaren till den grad att förändring blir möjlig. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien fokuserar på de intervjuade terapeuternas syn på vad som är essentiellt i behandling 

och vad som påverkar behandlingsrelationen. Den gör inte anspråk på att ge en verklig bild av 

hur behandling på de olika behandlingshemmen genomförs, snarare vad som informanterna 

framför som viktigt att fokusera på i arbetet med behandling. Den kan på så vis sägas ge 

teoretisk kunskap om behandlings- eller förändringsprocesser på behandlingshem utifrån 

informanternas erfarenhet, förståelse och teoretiska perspektiv. 

Studien som helhet kan inte sägas vara jämförande då inte exakt samma fördjupande frågor 

och påverkande faktorer har berörts av alla informanter. 
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Empirin består av ovan nämnda intervjuer och det skulle varit intressant att även ta del av hur 

klienter ser på fenomenet samt inte minst kunna utföra en observerande studie hur relaterandet 

i realiteten tar sig uttryck. En sådan jämförande studie, skulle kunna ge en betydligt större 

tyngd åt resultatet. 

  



11 

 

2 Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocess 

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och uppsatser har sökts i Google Scholar, EDS, ProQuest 

Social Science och Web of Science där sökorden ”behandlingsrelation”, ”alliansrelation”, 

”terapeutisk relation”, ”verksamma faktorer i behandling”, ”hantera reaktioner hos 

terapeuter”, ”hantera motöverföring”, ”therapeutic alliance”, ”emotionally involved with the 

client”, ”countertransference” använts. Vidare har flera artiklar, avhandlingar och litteratur 

hittats i redan funna vetenskapliga texter. Tips om litteratur och utredningar från bl.a. lärare 

har också använts för att hitta relevanta dito. 

 

2.2 Disposition av forskningsöversikten 

Tidigare forskning om behandlingsrelationen finns här representerad från olika 

verksamhetsområden – även områden som inte är precis desamma som verksamheterna där 

informanterna verkar. Trots att kontexterna och behandlingsformerna skiljer sig åt har dessa 

studier bedömts vara relevanta för uppsatsens syfte utifrån det generellt relationella i all terapi 

(Hill, 2005). 

Första avsnittet redovisar forskning som undersökt vad i behandling som bidrar till efterfrågad 

förändring. Denna del kan ses som en ytterligare bakgrund och motivering till att studera just 

behandlingsrelationen. Andra avsnittet tar upp vad i behandlingsrelationen som är kopplat till 

ett positivt resultat i behandlingen. Tredje avsnittet berör faktorer hos behandlarna som 

påverkar behandlingsrelationen. Detta följs av ett avsnitt med organisationens påverkan på 

behandlingsrelationen. Avslutningsvis finns en sammanfattning av forskningsöversikten.  

 

2.3 Vad i behandling bidrar till efterfrågad förändring?  

Vad som i forskningen visats bidra till effekt i behandling är sedan länge debatterat. Det finns 

motsättningar mellan att vara förespråkare för den medicinska modellen som menar att det 

finns specifika faktorer i metoder och tekniker som ger effekt, och förespråkarna för den 

kontextuella modellen som menar att det är generella faktorer såsom den terapeutiska 

relationen, förväntningar hos brukare och behandlare som är verksamma (Sandell, 2004).  
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Wampold i sin ”The Great Psychotherapy Debate” (2001) visar enligt Bergmark & 

Lundström (2011) att i terapeutiska behandlingar som är ”bona fide” d.v.s. inte uppvisar 

någon skillnad i utfall, är det ”common factors” (generella faktorer) som finns närvarande i 

alla dessa behandlingar, som är de verksamma faktorerna. 

I sin studie av interventioner med kriminella ungdomar kom Lipsey (2009) fram till att det 

finns många olika metoder som kan vara verksamma och att en av de gemensamma faktorerna 

till denna framgång är hur interventionerna genomförs. Inom missbruksvården har det visats 

att den egna motivationen till att förändra sig är primär (Bergmark & Lundström, 2011). 

Topor & Borg (2008) menar att det viktigaste i återhämtningsprocesser (positiv förändring) 

för brukare med psykisk störning är speciella relationer som brukarna haft och som har målats 

upp som betydelsefulla. Resterande del av forskningsöversikten kommer att beröra just denna 

generella faktor – behandlingsrelationen. 

 

2.4 Vad i behandlingsrelationen är kopplat till ett positivt resultat 

i behandlingen?  

Teci Hill (2005) diskuterar i sin doktorsavhandling om behandlingsalliansen inom tvångsvård 

(SIS-hem) den terapeutiska relationen och dess inverkan på terapeutisk förändring. Hon 

skriver att forskningen har kommit fram till att en god behandlingsallians är nödvändig för att 

göra patienten samarbetsvillig och motiverad och skapar förutsättningar för att terapeutens 

mer specifika behandlingsinsatser ska vara verkningsfulla. Vissa forskare är enligt henne dock 

tveksamma till om alliansen i sig är tillräcklig för terapeutisk förändring.  

Johansson (2006) skriver i sin studie om terapeutisk allians i allmän psykiatrisk vård att det är 

den relationella aspekten av alliansen med det känslomässiga bandet mellan patient och 

behandlare d.v.s. den emotionella och affektiva sidan av alliansen som är det mest centrala 

även om samarbetsaspekten också är viktig. Också Flygare (2006) visar i sin studie av 

psykiskt sjuka att de sociala relationerna är viktiga för återhämtning och att det känslomässiga 

engagemanget är speciellt viktigt. 

Moos (2005) redovisar ett antal iatrogena (som orsakar medicinska problem) 

behandlingsfaktorer inom missbruksvården som tycks förklara orsaken till att hälsan hos en 

del klienterna försämras. Framförallt är bristande anknytning för klienten till 

behandlingsprogrammet p.g.a. att programmen erbjuder låg grad av emotionell kontakt och att 
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programmen är för korta en starkt bidragande orsak till försämrad hälsa. Fler sådana faktorer 

är: konfrontationer av klienterna med inslag av moraliserande bestraffningar och kritik, 

övervakning, brist på struktur, negativa rollmodeller och vårdklimat som präglas av 

demoralisering och hopplöshet. 

Erfarenhet och utsagor från personer med psykiatrisk problematik visar att vad de värdesatt 

som verkningsfullt hos stödjande personer är att bli sedda och lyssnade på och att de 

stödjande personerna tagit initiativ till kontakt (Topor & Borg, 2008). Enligt Topor & Borg är 

det centrala i hjälpande relationer att de stödjande personerna visat att de bryr sig om och har 

ett engagemang för brukaren oavsett rutiner och arbetssätt inom verksamheten. Detta ger 

brukaren en känsla av att de är viktiga. Att de är viktiga är också en central ingrediens i en 

verklig relation och det är just själva relationen som är en viktig del i återhämtningen (ibid.). I 

Bordins (1979) studie av behandlingsrelationen framstår styrkan i arbetsalliansen vara den 

enskilt viktigaste faktorn för förändring i psykoterapi.  

 

2.5 Faktorer hos behandlarna som påverkar 

behandlingsrelationen 

Med bakgrund till vikten av relationen mellan behandlaren och klienten, skriver Billquist & 

Skårner (2009) att kontaktpersonerna inom den LVM-vård författarna studerat uppger att de 

relationsskapande strategier de använder består i att vara närvarande, lyhörda och 

tillmötesgående till så hög grad som möjligt i samspelet med klienterna. De försöker skapa 

positiva kontaktsituationer genom små medel i vardagliga samvaron där de försöker få 

klienterna att känna sig sedda och samtidigt visa att de bryr sig, är engagerade och att de är 

någon att lita på. De undviker också onödiga maktkamper. De inbjuder till samarbete och 

påvisar att klienten har något att vinna på samarbete genom att ställa upp för sina klienter:  

”… inte att man springer sin klients ärenden, inte så … men man måste visa att man är till för 

att hjälpa till” (ibid., s. 65).  

Holm (2001) lyfter utifrån sin studie om behandlarnas empatiska förmåga och professionellt 

förhållningssätt på LVM-hem fram de egenskaper hon identifierade hos behandlarna, som är 

förutsättningar för en bra behandlingsrelation. Dessa var framförallt att ha ett genuint intresse 

för klienterna och att de klarar av att vara både empatiska och gränssättande. 
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Hill (2005) identifierar utifrån psykoanalytiska termer två ideala kategorier att förhålla sig och 

relatera till klienterna på institutionen. I den ideala ”uppfostringsrelationen” finns för 

behandlaren svårigheten att hantera sin behandlingsauktoritet som hon benämner 

”kontrollbalansering”. Där går graden av kontroll från rigiditet till gränslöshet. I den ideala 

”mötesrelationen” finns svårigheten i kontaktskapandet som hon benämner 

”kontaktbalansering”. Där går graden av kontakt från distanserad till privat. Studien visar att 

behandlarnas förmåga till integrering av kontakt- och kontrollaspekterna utgör ett centralt 

dilemma för utvecklingen av behandlingsalliansen och är samtidigt en central förutsättning för 

behandlingen (ibid.).  

Holm (2001) identifierade olika psykologiska strategier som behandlarna använde för att möta 

och hantera de krav som uppkom på dem i olika situationer. Dessa kunde vara förenliga med 

ett professionellt förhållningssätt eller inte. Professionell hållning definierar hon som ”en 

strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar klienten – inte av de egna behoven, 

känslorna och impulserna” (ibid., s. 13). De psykologiska strategier som var bidragande till att 

skapa och upprätthålla positiva behandlingsrelationer och förenliga med ett professionellt 

förhållningssätt var framförallt: Tillämpa medveten metod för bemötande, backa eller att 

undvika maktkamper, ge kontakt, vara tydlig och saklig samt att avsluta svåra situationer. 

Strategier som var oförenliga med ett professionellt förhållningssätt hade starka inslag av 

försvarsmekanismer från behandlarnas sida och behandlarna hade brister i kontakt- och 

kommunikationsförmågan (ibid.). 

Nürnberg (2007) beskriver i sin studie av behandling av klienter med borderline-störning på 

behandlingshem, hur olika känslor (vrede, uppgivenhet m.fl.) i behandlarna väcks av 

klienternas beteende. Behandlaren kan också ofta uppleva klienterna som ”jobbiga”. Hon 

skriver att ”Detta är oftast inte helt oproblematiskt för behandlaren som vill kunna använda 

känslorna som väcks i relationen konstruktivt. Men det gäller att först identifiera och härleda 

sina egna känslomässiga reaktioner.”  

I en artikel om emotionell intelligens hos behandlare refererar Zijlmans, Embregts, Petri & 

Bosman (2013) till Oliver som i en studie visat att negativa känslor som väcks av behandlare i 

behandlingsarbete med klienter som har utmanande beteende, kan påverka behandlarens 

beteende negativt och denne bl.a. kan bli avståndstagande till klienten. Detta visar på vikten 

av att behandlaren hanterar negativa känslor gentemot klienter som kan väckas. 
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2.6 Organisationens påverkan på behandlingsrelationerna 

Hill (2005) problematiserar behandlingsrelationens komplexitet och skriver att institutionens 

primära uppgift (behandlingsarbetet) och den sekundära uppgiften (organiserandet av 

behandlingsarbetet) är med i skapandet av behandlingsalliansen – d.v.s. att den är beroende av 

inte bara klient och behandlare utan att även organisation på institutionen påverkar 

behandlingsalliansen. Behandlarnas förmåga att tydliggöra och upprätthålla regler och gränser 

på det ovan framgångsrika ömsesidiga sättet samt deras benägenhet att reflektera över den 

förmågan präglas enligt henne av institutionens definition av behandlingens huvuduppgift. 

Otydlighet av behandlingens huvuduppgift ger enligt henne i sin tur en otydlighet vad gäller 

mål, uppgift samt känslomässigt band som enligt Bordin (1979) är komponenter i den 

terapeutiska behandlingsalliansen. 

Johansson (2006) visar att viktiga psykosociala faktorer i vårdmiljön för etablerandet av 

behandlingsalliansen är framför allt ”stöd” men också ”programklarhet” och ”spontanitet”. 

Vidare kom han fram till att trygghet och stabilitet i behandlingens ramar och struktur är 

viktiga förutsättningar för denna etablering. Larsen (1997) framhåller att institutionen ska 

erbjuda en social struktur som ger stabilitet och skapar förtroende till behandlarna.  

Flera forskare menar att inte bara behandlingsrelationerna mellan personal och klienter är 

viktiga för behandlingsutfallet, utan även relationerna i personalgruppen och personalens 

arbetsmoral och förhållningssätt (Gibbs & Sinclair, 1999; Johansson & Eklund, 2003, 2004).  

Organisationens tydlighet när det gäller förhållningssätt och behandlingsmål framhävs 

sammanfattningsvis som viktiga för att ge en stabil och trygg miljö. Personalens arbetsmoral 

och relaterande där konflikthantering också framstår som en viktig del.  

 

2.7 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Samstämmig forskning har visat att relationen mellan behandlare och klient är en grund för 

framgångsrik behandling. Uppfattningen om huruvida behandlingsalliansen i sig är tillräcklig 

för att förändring ska kunna ske skiljer sig dock åt (Sandell, 2004).  

En rad faktorer har här räknats upp som är av vikt för behandlaren att förhålla sig till för att 

lyckas etablera djupare relationer med klienterna. Det som först och främst lyfts fram är att 
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som behandlare vara genuint intresserad av att skapa kontakt, vara empatisk i detta och 

samtidigt klarar av att sätta gränser. Den professionella hållning Holm (2001) beskriver där 

behandlaren låter sig styras av det som gagnar klienten och inte låter sina egna känslor och 

behov få ta överhand, framhävs också som essentiellt. 

Klient och behandlare kan utveckla behandlingsrelationen till att bli en genuin och fruktbar 

behandlingsallians eller till en skenallians. Alliansrelationen är inte statisk utan är i ständigt 

föränderlig och påverkas under hela behandlingstiden av en mängd olika faktorer. Exempel på 

sådana faktorer är hur institutionen, gruppen och behandlaren hanterar och förhåller sig till 

behandlingen som sådan och hur dessa hanterar motöverföringskänslor som väcks hos 

behandlarna i relation till klienten (Hill, 2005).  

Det finns en del forskning på området och ovan redovisade forskning är företrädesvis svensk. 

Denna bedöms som relevant och gällande de flesta aspekter tillräcklig för uppsatsens syfte 

och resultat. Studier som mer direkt berör hur behandlare kan hantera känslor som väcks i 

behandlaren i kontakt med klienter har sökts, men inte hittats. 
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3 Teoretiska perspektiv och begrepp 

I analysen av empirin används flera teoretiska perspektiv som berör betingelser för relationen 

mellan klient och terapeut (bl.a. Humanismen, psykodynamisk teori och anknytningsteori) 

och ett par teoretiska begrepp som förklarar olika mekanismer som sker i skapande av denna 

relation (motöverföring och mentalisering).  

 

3.1 Teoretiska perspektiv 

3.1.1. Humanismen med Carl Rogers.  

Humanismen står bl.a. för idéer om att människan kan förverkliga sig själv och att detta är 

hennes yttersta behov när andra mer grundläggande behov är tillfredsställda (Payne, 2008).  

Carl Rogers (1951) utvecklade en ”klientcentrerad terapi” på humanismens grund, där 

klientens behov får stå i centrum. Han ansåg att klienten måste känna sig accepterad för att 

kunna växa och förverkligas. Förverkligandet består bl.a. av att minska på skillnaden mellan 

det ideala och verkliga jaget – att kunna lita mer på att man är ok som man är. Han 

poängterade empati och villkorslös kärlek där behandlaren har en tillåtande hållning mot 

klienten, för att kunna få denne att känna sig helt och fullt accepterad. Att vara autentisk och 

visa att hen står för det hen säger och lever efter det själv är centralt. Denna äkthet ger ett 

gensvar hos klienten i form av tillit. Vidare behöver behandlaren ha en positiv uppfattning om 

klienten och att klienten kan förverkliga sig själv. Att inte förhålla sig objektiv och 

avståndstagande utan att istället inta en position av vänskap ansåg Rogers också vara 

essentiellt.  

 

3.1.2 Psykodynamisk teori  

En grund i psykodynamisk teori är att det finns vissa delar av den mentala aktiviteten och 

känslolivet som är på det omedvetna planet och inte är tillgängliga för oss. ”Obearbetade 

känslominnen” kan påverka personen i nutid på ett negativt sätt med olika utfall. Genom olika 

terapeutiska processer kan dessa känslominnen bearbetas, medvetandegöras och minska i 

kraft över personens dagliga liv (Payne, 2008). ”Försvarsmekanismer” såsom t.ex. ”motstånd” 

och ”projektioner” uppstår ofta i det terapeutiska arbetet och försvårar skapandet av 

behandlingsrelationen. Kunskap och medvetenhet om dessa är essentiella för behandlaren för 
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att kunna stå kvar som en stabil person och också kunna utnyttja dem för att förstå och bättre 

kunna stödja klienten (ibid.).  

 

3.1.3 Anknytningsteorin och utvecklandet av alliansrelationen.  

Anknytningsteorin har sin grund i psykoanalysen och barnets separationsångest från modern.  

Genom att bl.a. kunna återskapa en ”trygg bas” kan terapeuten ge förutsättningar för 

självläkning (Bowlby, 2010). Många klienter har svårigheter i relaterandet till andra 

människor (Tjersland, Engen, & Jansen, 2011) och anknytningsteorin är en bra modell att 

förklara denna problematik och hur behandlaren på ett medvetet sätt kan arbeta med  

densamma.  

Bernler, Johansson & Skårner (1993) skriver att grundförutsättningen för en 

behandlingsrelations existens är en viss symmetri på det personliga planet i form av respekt 

och gillande. Ett utmärkande drag för den professionella hjälprelationen är att den är ojämlik 

till sin karaktär eftersom klienten är den som får hjälp och behandlaren den som ger hjälp. Det 

finns dock också en komplementaritet där behandlaren genom sin kunskap och position i 

organisationen förutses ge någon form av hjälp eller stöd och klienten tar emot denna hjälp 

eller detta stöd (ibid.). 

Anknytningsteorin påminner mycket om Zetzels (1956, 1966) begrepp ”allians” som också 

hon förklarade utifrån psykoanalytisk teori. Hur en allians kan formas beror på klientens och 

behandlarens kapacitet att skapa en stabil och tillitsfull relation. Behandlaren ska då klienten 

saknar denna förmåga, erbjuda en stödjande relation som kan möjliggöra en utveckling av 

klientens förmåga att relatera på djupare sätt och då möjliggöra en allians.  

Bordin (1979) studerade behandlingsrelationen och myntade begreppet ”arbetsallians” som 

enligt honom består av uppgift, mål och de känslomässiga banden. Den organisatoriska 

påverkan på uppgift och mål berörs nedan under Perspektiv på organisationen.  

Tjersland, Engen, & Jansen (2011) skriver om relationsutvecklingen mellan behandlare och 

klient och deras tankar används i uppsatsen för att analysera behandlarnas professionella 

förhållningssätt. De beskriver att behandlaren kan använda sig själv som ett instrument med 

empatisk förmåga och intoning för att skapa förståelse för klientens upplevelsevärld. 

Behandlaren behöver vara öppen för att intuitivt kunna se vad som ligger bakom vad klienten 

säger och dennes beteende. De menar att ramen för hjälprelationen behandlare – klient är 

förändringsarbete, vilket innebär att det finns något i klienten som inte är ok och inte kan 
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accepteras. Samtidigt betonar de vikten av att klienten känner sig sedd. Deras synsätt på 

accepterandet är att; ”jag godtar dig som du är just nu och ger dig utrymme att ta reda på vart 

du vill gå och på vilket sätt” (ibid., s.145). De påpekar vikten av att alliera sig med de sidor 

hos klienten som vill skapa förändring. Vidare pratar de om ömsesidighet och om att bjuda på 

sig själv som behandlare för att skapa kontakt.  

En viktig punkt som de berör är behandlarens ansvar i relationen. De hävdar att det aldrig kan 

vara klientens fel att kontakt och tillit inte skapas. Det kan ta tid. Men det är behandlarens och 

institutionens sätt att bemöta klienten som skapar djupare relation eller inte. En annan 

hållning de poängterar, är vikten av att visa sig mänsklig med alla dess uttryck såsom t.ex. 

sårbarhet och styrka. De menar att när behandlaren lyckas med detta, kan klienten uppfatta 

denne som en förebild och identifiera sig med denne, vilket kan vara viktigt då klienten ofta är 

identitetssökande. Detta kan ge en framtidsvision om hur klienten själv ska kunna vara som 

person (ibid.). 

 

3.1.4 Organisatoriska mål och konfliktstrategier 

Hansson (2010) poängterar vikten av att i en organisation ha en gemensam målsättning där all 

personal förstår vad den innebär och tycker att den är viktig. Struktur, roller och 

ansvarsområden behöver vara tydliga för att göra det begripligt och hanterbart för personal. 

Detta är i sin tur hävdar han en förutsättning för kvalitet i arbetet. Bernler et al. (1993) skriver 

angående tydlighet i målsättning och begriplighet om denna att: ”De föreställningar eller 

förväntningar som såväl klient som behandlare har om den andre, om problemet och om 

vilken hjälp som skall ges och hur denna skall ges kommer i hög grad att påverka relationens 

utformning” (s.18).  

En annan bakomliggande faktor som i allra högsta grad påverkar arbetsklimatet är enligt 

Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) vilken konfliktstrategi en arbetsplats har. 

Konfliktundvikande strategier i kombination med rädsla för att en konflikt kan förvärras om 

man tar itu med den, menar de skapar dåligt eller ytligt samarbetsklimat. ”Konflikter som 

hanteras konstruktivt ökar tryggheten i en arbetsgrupp, befrämjar arabetsplatsdemokrati och 

delaktighet och stimulerar till konflikttolerans och mänsklig mognad” (ibid., s. 229). 
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3.1.5 Humaniversity psykologi 

Humaniversity psykologi har en holistisk hållning och är eklektiskt eftersom det har integrerat 

många olika teoretiska perspektiv som t.ex. humanismen och det psykodynamiska. Den kan 

sägas vara inspirerad av både västerländsk psykologi och österländsk visdom och meditation. 

Målsättningen för Humaniversity är att arbeta för en bättre värld (”working for a better 

world”). Detta kan mer specifikt beskrivas som växande, utveckling och förverkligande av 

människans inre potential. För att göra detta så totalt som möjligt behöver klienten arbeta 

terapeutiskt på många olika plan och med både utvecklande av den känslomässig intelligens 

och med kognitiva och beteendemässiga förändringar samt med olika former av kroppsterapi. 

Humaniversity psykologins hörnpelare är utvecklande av kärleksfull vänskap. Synen på 

behandlaren är att denne behöver utveckla hög relationell kompetens genom att arbeta 

grundligt med sig själv i växande, utveckling och förverkligande för att kunna vara så 

autentisk och kärleksfull som möjligt (Carrivick, 2001).  

 

3.2 Teoretiska begrepp 

3.2.1 Motöverföringar – känslor som väcks i behandlaren 

Behandlingsrelationen utifrån behandlaren är komplicerad.  Behandlaren behöver ha en 

empatisk förmåga att leva sig in i klientens känsloliv och utveckla en känslomässig kontakt 

med klienten (Rogers, 1951). Oundvikligen väcks då olika tankar och känslor i behandlaren 

om klienten. Detta är en naturlig mänsklig reaktion och kan vara en förutsättning för att vara 

en bra behandlare som Sharpe refererad av Lenéer Axelsson & Thylefors (1999) påstår. En 

viktig faktor som berörs i empirin, är hur behandlaren hanterar sitt eget känsloliv för att kunna 

vara i mental balans i möten med klienterna. Därför förklaras begreppet motöverföring relativt 

ingående i detta avsnitt.  

Motöverföring är ett psykodynamiskt begrepp som myntades av Freud och han syftade då på 

de känslor som omedvetet väcks hos behandlaren av klienten. Dessa känslor kan vara 

obearbetat känslomaterial från tidigare i livet hos behandlaren. Det finns olika typer av 

motöverföringar som yttrar sig på olika sätt (Carolusson, 2015). Här används motöverföring 

med hjälp av Freuds breda definition ovan. Motöverföringarna kan vara problematiska för 

behandlingen då behandlaren kan få känslor gentemot klienten (eller om något annat) som 

negativt påverkar behandlingen (Lennéer Axelsson & Thylefors, 1999) och då också 
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behandlingsrelationen. Hur behandlaren hanterar motöverföringar är således oerhört viktigt. 

Carolusson (2015) menar att behandlarens behov och historia kan vara orsak till att 

motöverföringar skapas. Hon hävdar att ”Om dessa behov driver fram en negativ 

motöverföring eller inte, beror på behandlarens medvetenhet om och tolerans för att sådana 

behov existerar.” (s. 5). Det är alltså essentiellt för behandlaren att bli medveten om sina 

motöverföringar och att kunna förstå när behandlaren blir påverkad på ett negativt sätt av 

dessa. Hon poängterar tillsammans med bl.a. Lenéer Axelsson & Thylefors (1999) 

självkännedom som en grund för att kunna hantera motöverföringar. De talar om att genom 

självreflektion och genom att ta upp det i handledning och egen terapi få självkännedom om 

motöverföringar och dess problematik. En aspekt som Winnicott (1965) särskilt tar upp är 

svårigheten att hantera negativa känslor mot klienten. Också han förespråkar att det bästa är 

att ta upp det i handledning och/eller med kollegor.  

 

3.2.2 Mentalisering 

Mentalisering är ett verktyg inom behandling för att förstå beteende och tankar hos andra och 

sig själv. Barn utvecklar normalt en mentaliserande förmåga genom samspel med andra.  Till 

stor del är mentaliseringen implicit där man tolkar och läser av sig själv och andra utan att 

vara medveten om det - man reagerar automatiskt och intuitivt. Behandling syftar till att 

medvetandegöra mentaliseringen, då detta är viktig för att kunna hantera sina känslor och 

förstå konsekvenser av sitt handlande (Rydén & Wallroth, 2008). I empirin framförs sätt att 

bemöta klienters beteende med sätt som på ett fruktbart sätt kan analyseras med detta begrepp. 

 

3.3 Sammanfattning av teoretiska perspektiv och begrepp samt 

hur dessa används i analysen 

Behandlingsrelationen är ett mångfacetterat fenomen och för att inte ensidigt analysera 

empirin och riskera att få en förenklad bild av de komplexa fenomen som berörs, utan istället 

få en så heltäckande och djup analys som möjligt, används flera olika teoretiska perspektiv.  

Att både det psykodynamiska och humanistiska perspektivet används i uppsatsen, kommer sig 

av att informanterna för fram olika perspektiv i relaterandet och också förefaller att ha lite 

olika synsätt på hur behandlaren kan eller ska förhålla sig i behandlingsrelationen samt att 

respektive informant har lite olika teoretiska grundvalar att stå på.  
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Det psykodynamiska perspektivet förklarar med hjälp av bl.a. anknytningsteorin på ett för 

uppsatsen relevant sätt faktorer som framhävs i studien för att behandlingsrelationen ska 

kunna bli tillitsfull och djup och används för analysering av dessa. Vidare ger detta perspektiv 

med hjälp av begrepp som motöverföring en möjlighet att i uppsatsen bl.a. analysera utsagor 

som handlar om problematik för behandlaren med att hantera behandlingsrelationen och 

bemöta klienten.  

Det humanistiska perspektivet utifrån Carl Rogers (1951) klientcentrerade terapi där 

villkorslös kärlek och vänskap i behandlingsrelationen framhävs, används för att analysera 

vilket förhållningssätt behandlaren använder gentemot klienten och synsättet på vad klienten 

behöver för att kunna förändras samt synen på behandlarens känslomässiga involvering och 

öppenhet. Flera utsagor har en humanistisk anda med respektfullhet, vänskap och 

accepterande som gör detta perspektiv relevant och fruktbart.  

Humaniversity psykologin möjliggör en djupare analys av betydelsen av behandlarens 

personliga involvering i klientrelationen och öppenhet med sitt eget känsloliv med klienterna. 

Detta eklektiska perspektiv tas med i uppsatsen dels eftersom författaren själv är familjär med 

denna psykologi och då i vissa delar, intuitivt tolkat empirin genom detta perspektiv, men 

också p.g.a. komplexiteten i behandlingsrelationerna och möjligheten att analysera den både 

breda och djupa empirin ur olika perspektiv på ett relevant och fruktbart sätt.  

Teoretiska synsätt på hur olika faktorer och mekanismer påverkar utvecklingen av 

behandlingsrelationen från främst Tjersland et al. (1993) används för att analysera många 

utsagor i empirin. T.ex. berörs organisatoriska mål och konflikthantering, eftersom 

strukturella förutsättningar påverkar behandlingsrelationen och att konflikthantering är 

essentiell för behandlarens psykiska och mentala mående som i sin tur påverkar 

behandlingsrelationen.  

Eftersom det är så många olika faktorer som påverkar behandlingsrelationen och att så många 

aspekter av denna finns med i resultatet, har det bedömts adekvat att använda de ovan 

redovisade teoretiska perspektiv och begrepp i denna studie. 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Syftet med studien har varit att undersöka hur de olika informanterna ser på olika aspekter av 

behandlingsrelationen och kunna få fram ett resultat som ger en djupare och bredare förståelse 

till behandlingsrelationens komplexitet. Därför kom valet på att genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer, som kan ge en djup och förklarande bild av hur informanterna ser på 

dessa fenomen och klargöra dess karaktär och egenskaper (Widerberg, 2002). Karaktären på 

intervjuerna kan beskrivas som djupintervju med ett mellanting mellan semi- och 

ostrukturerad ansats. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom syftet inte är att jämföra 

informanternas utsagor helt och fullt utan snarare ge en förklaring och förståelse av fenomenet 

(Bryman, 2008). För att tolka och analysera resultatet har en tematisk analysmodell används 

(ibid.). 

 

4.2 Urval 

Urvalet för forskningsintervjuerna har varit målinriktat eller strategiskt, så att de valda 

informanterna ska vara relevanta för studiens syfte (Bryman, 2008). Det har till stor del styrts 

av författarens erfarenhet och förförståelse av behandlingsprocesser på behandlingshem och 

arbetsgrupper med klienthjälpande verksamheter på gruppbostäder för utvecklingsstörda. Fyra 

behandlare/terapeuter/ledare med lång erfarenhet och inom olika verksamheter med likhet av 

behandlingshem har intervjuats. Varför just dessa personer har intervjuats beror i två fall på 

att författaren har haft direkt erfarenhet av hur dessa personer arbetar i behandling, med sitt 

relaterande samt i sitt ledarskap och att hans bedömning är att de arbetar på ett fruktbart sätt, 

med hög kvalitet och professionalitet. 

Informanterna representerar olika verksamheter. Två arbetar på två olika behandlingshem i 

Stockholm för ungdomar i åldrarna 14-18 år med mestadels psykosociala problem som är 

placerade främst av socialtjänsten. En arbetar på behandlingshem norr om Stockholm för 

vuxna missbrukare som är placerade antingen av socialtjänsten eller kriminalvården. En 

arbetar på ett internationellt utbildningscenter i Holland för personligt växande för vuxna med 

bl.a. ett speciellt behandlingsprogram för beroendeproblematik. Deltagare i program på denna 

skola vistas där i de flesta fall i privat regi. Gemensamt för de olika verksamheterna är att 
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behandlingen de bedriver är heldygnsbehandling under oftast mer än tre månader. De 

använder olika tekniker, metoder och verkar i olika kontexter.  

Det förefaller intressant att få undersöka och i viss mån jämföra empiri från 

behandlare/terapeuter/ledare från verksamheter som skiljer sig åt beroende på målgrupp, 

innehåll och kontext då studiens frågeställningar handlar om en generell faktor i 

behandlingsarbete. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Under hela processen och arbetet med denna uppsats - från uppslag om ämnesidéer och till 

problemformuleringen och utformandet av syftet till det rent praktiska arbetet med att hitta 

relevant tidigare forskning, relevanta teoretiska perspektiv, väljandet av respondenter och 

genomförande av intervjuer och analys av empirin, så har en strukturerad ansats anlagts där 

författaren ändå letat efter uppslag och låtit sina tankar vara kreativa (Widerberg, 2002).  

En intervjuguide utvecklades utifrån de frågeställningarna som är formulerade efter syftet 

(bilaga 1). Intervjuerna genomfördes med stöd av denna guide och tanken var att de skulle 

vara semistrukturerade d.v.s. att intervjuaren har ett frågeschema, men att detta inte behöver 

följas till punkt och pricka, utan kan variera lite mellan de olika intervjuerna (Bryman, 2008). 

Varje intervju utvecklades på ett unikt sätt med tanke på innehåll och berörd problematik, 

efter informanternas individuella tankesätt om och uppfattning av syftet med studien samt vad 

intervjuaren uppfattade som speciellt relevant för hur vardera intervjun utvecklades och 

fördjupades in i. 

Informanterna var vältaliga och visade på ett stort intresse av att tala om ämnet utifrån deras 

speciella förutsättningar, perspektiv och arbetssätt. Som följd av detta blev intervjuerna 

levande och fria till sin struktur på så sätt att informanterna till stor del fick styra vad de 

pratade om angående frågeställningarna. Författaren och tillika intervjuaren gav ett ramverk i 

början av intervjun och ställde sedan följdfrågor för att fördjupa förståelsen och i några fall 

för att styra intervjuerna åt det håll som bedömdes som relevant för uppsatsen syfte. Hur 

intervjuerna verkligen genomfördes kan alltså kanske mer jämföras med en ostrukturerad 

intervju där olika teman berörs och där följdfrågor ställs av intervjuaren där denne vill 

fördjupa informantens utsagor (ibid.). Detta gav en bred och djup empiri som inte är av 
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jämförande natur, utan snarare vidgande av synsätt och förståelse. Intervjuerna blev 45-55 

minuter långa. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades av författaren. Transkriberingen genomfördes på 

ett så noggrant och ordagrant sätt som möjligt, med utelämnade av de flesta hummanden och 

speciellt från intervjuaren korta bejakande/förstående hummande. Två av intervjuerna fördes 

på engelska eller delvis engelska och vid ett par tillfällen har enstaka ord inte kunnat 

identifieras, men författaren har då ändå tyckt sig förstå innebörden. 

För att kunna analysera empirin på ett strukturerat sätt har en sorts tematisk analys genomförts 

(Bryman, 2008) av de inspelade intervjuerna och transkriberingarna där olika teman och 

subteman har identifierats (Kvale & Brinkmann, 2009). När detta gjorts har Widerbergs 

(2002) råd om att ha ett både teorinära och empirinära förhållningssätt följts. Teorinära 

förhållningssätt då teman som passar in på formulerade frågeställningar sökts. Dessa finns 

också formulerade i intervjuguiden. Ett empirinära förhållningssätt då intervjuerna har gett 

empiri om och belyst sådant som inte hade förutsetts innan intervjuerna, utan framkom under 

intervjuernas förlopp.  

För att få en tydlig och funktionell tematisering, genomfördes ett jämförande och pusslande 

med många olika huvudteman och subteman som identifierades i transkriberingarna. Flera 

subteman blev flyttade många gånger innan det blev klart till vilket huvudtema de skulle höra.   

När tematiseringen var någorlunda färdig och genomarbetad, togs varje transkribering för sig 

och alla viktiga och talande citat till presentationen av empirin kopierades och passades in 

med rubriker tagna från tematiseringen. Därefter prioriterades bland dessa citat för att få med 

de som för läsaren bäst visade och förklarade empirins relevanta innehåll. Vilka teman som 

använts och i vilken ordning de har placerats i har ändrats under arbetets gång. De teman som 

används i resultatredovisningen, finns redovisade i bilaga 2. 

I enstaka fall har något ord i citaten ändrats, så att läsaren lättare ska kunna följa vad som 

menas – t.ex. ett ”han” har ersatts med ett ”de”. Meningsföljden har också i ett par citat 

ändrats för att kunna få en mer logisk följd. Avbrott i citaten visas genom tre punkter (…). 

Ansatsen har dock varit att hålla den ursprungliga meningen intakt. 

Empirin har tolkats och analyserats med hjälp av valda teoretiska perspektiv och begrepp och 

tidigare forskning för att ge tydlighet och mening åt resultatet. Tolkningar har 
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problematiserats och vissa slutsatser har kunnat dras.  

 

4.4 Metodöverväganden 

Som redovisas nedan under ”etiska överväganden”, så övervägdes att i resultatet använda 

informanternas namn (istället för att som gjordes – anonymisera dem). Informanterna hade 

antagligen den föreställningen att de skulle figurera med namn i uppsatsen och detta kan ha 

påverkat hur deras utsagor blev. Om de istället från början hade varit inställda på att de skulle 

vara anonyma, så hade de kanske kunnat vara mer öppna och ärliga och mindre socialt 

tillrättalagda. Utsagorna hade då kunnat få en större äkthet. 

 

4.5 Tillförlitlighet  

4.5.1 Förförståelse 

Ruth (1991) refererar till Gadamer när han betonar vikten av en forskares intuitiva förståelse 

eller uppfattning av det som kännetecknar fenomenet han vill studera. Han framhåller vikten 

av ”forskarens förutsättningar att uppfatta och vilja att utsätta sig för alla de relevanta 

kvaliteterna i de fenomen han ger sig in på att studera” och om forskaren har det som krävs i 

kunskap och i livserfarenhet för att väl kunna undersöka sitt fenomen (citerad av Ruth s. 283). 

Författaren har lång erfarenhet av att arbeta i klientstödjande verksamheter och från arbete på 

behandlingshem samt har gått en terapeututbildning på det internationella utbildningscentret 

som en av informanterna arbetar på. Detta gör att han har livserfarenhet och kunskap som har 

hjälpt honom att kunna undersöka och analysera det aktuella fenomenet. Han är också 

familjär med hur två av informanterna ser på det undersökta fenomenet. 

 

4.5.2 Reliabilitet 

Problematiken med att forskarens upplevelse av fenomenet kan skilja sig åt från 

informanternas menar Ruth är det centrala för reliabiliteten. Ovan redovisade förkunskap och 

närhet till empirin kan vara till nackdel då författaren kan ha förutfattade meningar om 

fenomenen i fråga och att detta då kan vara hindrande för ett utforskande och öppet synsätt. 

Författaren har med detta i åtanke speciellt föresatt sig att ha en kritisk hållning till egna 
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tolkningar och tyckande om utsagor och har haft en ansats av i största möjliga mån vara 

reflexivt objektiv för att undvika en tendensiös subjektivitet (ibid.). 

Reliabiliteten har också enligt Kvale & Brinkmann (2009) att göra med om informanternas 

utsagor skulle vara samma om intervjuerna genomförs vid ett senare tillfälle igen och/eller om 

de skulle genomföras av en annan intervjuare. Intervjun är ett samspel mellan intervjuare och 

informant, där utsagornas kvalitét – speciellt i djupintervjuer påverkas av relationen med 

intervjuaren (hur avslappnad och öppen informanten kan känna sig i denna relation) och av 

hur intervjuaren med sitt intresse och med mer eller mindre ledande, återkopplande och/eller 

fördjupande frågor påverkar dessa (ibid.). Intervjuarens förkunskap om ämnet och om 

informantens synsätt samt den kommunikativa förståelsen mellan intervjuaren och 

informanten påverkar också utsagorna (ibid.). Av resonemanget ovan och att intervjuerna inte 

varit strukturerade följer att utsagorna antagligen inte skulle bli desamma med andra 

intervjuare eller vid andra tillfällen. Men, intervjuarens upplevelse av intervjuerna var att de 

relationellt utvecklades på ett bra sätt och att samspelet med att få fördjupande utsagor var 

fruktbart. Utav kritisk läsning av transkriberingarna, kan frågor av fördjupande karaktär 

identifieras och ledande frågor bedöms snarast ha en återkopplande och förklarande karaktär. 

Författarens ovan nämnda förkunskaper bedöms ha fördjupat utsagorna och analysen av 

dessa. Sammantaget bedöms reliabiliteten därför ändå vara god. 

 

4.5.3 Validitet 

För att uppnå en hög validitet d.v.s. att studien verkligen undersöker det den uppger sig att 

undersöka (Bryman, 2008), har intentionen varit att arbetet under hela processen skall vara 

fruktbart för studiens syfte. Också Kvale & Brinkmann (2009) framhäver betydelsen av ”en 

kontinuerlig validering under hela forskningsprocessen” (s. 267). Denna hantverksskicklighet 

att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka tillsammans med trovärdighet är två 

viktiga komponenter när det gäller forskningsrapporters validitet (ibid.). Forskaren behöver 

enligt dem kontrollera rimligheten och tillförlitligheten i tolkningar av empirin. Detta har 

gjorts och tolkningarna bedöms vara relativt logiska och inte alltför långsökta. Ifrågasättande 

innebär att t.ex. ha en kritisk hållning till utsagornas äkthet (ibid.). Ett exempel på att detta 

gjorts i forskningsprocessen är att vissa av utsagorna intuitivt har upplevts lite socialt 

tillrättalagda och/eller som att informanten vill framstå som teoretiskt kompetent eller för att 

vilja visa att verksamheten har ett bra arbetssätt med en bra teoretisk grund. Dessa utsagor har 

inte använts i resultatredovisningen. Många av de utsagor som redovisas har däremot upplevts 
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som genuina på så sätt att informanterna har pratat om ett inkorporerat teoretiska synsätt och 

att de verkligen arbetar på det sätt som de beskriver.  

Kvale & Brinkmann (2009) hävdar att validiteten i den teoretiska tolkningen ofta behöver ta 

hänsyn till fenomenens sammansatthet. I denna studie framstår ju de berörda fenomenen (t.ex. 

hanterande av motöverföringar hos behandlarna) som komplexa och möjliggör eller kanske 

snarare nödvändiggör teoretiska tolkningar från flera olika perspektiv. Detta medför att också 

andra teoretiska perspektiv och därmed också andra tolkningar skulle vara möjliga.  

Trovärdigheten påverkas av transparensen av arbetsprocessen i rapporten och därför har 

avsikten varit att synliggöra tillvägagångssättet under hela processen för att möjliggöra för 

läsare att avgöra hantverksskickligheten och om studien är tillförlitlig eller inte (Schulz 

Jorgensen refererat i Ruth, 1991). 

 

4.5.4 Generaliserbarhet 

Bryman (2008) skriver att den kvalitativa forskaren söker förklara beteenden, värderingar och 

åsikter utifrån en specifik kontext. Han refererar till Williams (2000) som stipulerar att en 

kvalitativ studie kan ge ”måttlig” generaliserbarhet och menar med detta att man inte kan 

generalisera ett resultat från en kvalitativ studie direkt till en annan kontext, men att det ändå 

går att jämföra med andra kontexter och att identifiera gemensamma nämnare. Bryman 

refererar även till Mitchell (1983) som hävdar att resultat från kvalitativa studier ska 

generaliseras till teorier och inte till populationer, d.v.s. att det är kvaliteten på den teoretiska 

slutsatsen som formuleras efter analys av kvalitativa data som är det viktiga i bedömningen av 

generaliserbarheten. Kontexten i denna studie är en behandlande verksamhet där 

behandlingsrelationen är av största vikt och behandlaren förväntas ha en professionell 

hållning. Kärnan i denna kontext - ”kärnkontexten” (författarens egen benämning), kan sägas 

vara en hjälprelation där hjälparen förväntas ha en professionell hållning. Studiens teoretiska 

slutsatser handlar främst om vad som är viktigt att som behandlare och institution betänka när 

det handlar om (behandlande) verksamheter där det är väsentligt att skapa djupa relationer. En 

teoretisk grundidé som framkommit i denna studie är att; den relationella problematiken eller 

annorlunda uttryckt de relationella mekanismerna förefaller vara generella där denna ovan 

definierade ”kärnkontext” råder. Således kan de teoretiska slutsatserna (under förutsättning att 

kvaliteten av dem kan bedömas hög) sägas vara generaliserbara eller i alla fall ”måttligt” 
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generaliserbara (Williams, 2000).  Kvaliteten på studiens teoretiska slutsatser kan bedömas 

utav studiens ovan problematiserade tillförlitlighet och beskrivningen av tillvägagångssättet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Under genomförandet av studien har etiska aspekter beaktats med tanke på vad resultatet kan 

tänkas tillföra samhället (samhällsnyttan) och hur individerna ska skyddas för att inte utsättas 

för någon typ av risk eller utnyttjas i onödan (individskydd). Dessa två aspekter behöver 

enligt Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap övervägas. De 

betonar fyra aspekter av individskyddskravet och dessa bedöms ha efterföljts då:  

1. Informationskravet uppfylldes genom att informanterna informerades om syfte med 

och planerat genomförande av studien samt om hur de skulle medverka. 

2. Frivillighetskravet uppfylldes genom att informanterna samtyckte till att medverka och 

att medverka med namn, arbetsuppgifter och arbetsplats.  

3. Konfidentialitetskravet som handlar bl.a. om anonymitet, under arbetsprocessen med 

uppsatsen har övervägts och diskuterats med handledare. Till en början av arbetet med 

studien, var tanken att namngivande av informanterna skulle kunna bidra med större 

tillförlitlighet/tyngd till studien. Denna tanke redogjordes för tillsammans med 

informanterna, men de informerades också om att det inte var ett helt bestämt 

önskemål, utan att det istället skulle kunna bli en anonymiserad resultatredovisning. 

De samtyckte till att figurera med namn, titel, arbetsuppgifter och arbetsplats. Då det 

till sist inte föreföll som väsentligt att namnge dem för studiens tillförlitlighet, så 

anonymiserades både informanterna och vilka arbetsplatser de arbetar på. Ett 

ytterligare skäl till anonymiseringen var för att i enlighet med studiens syfte fokusera 

på behandlingsrelationen snarare än på specifika verksamheter.  

4. Nyttjandekravet som innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål, har inte bedömts relevant att gå närmare in 

på då inga sådana uppgifter har inhämtats.  

 

Övervägande gjordes om att ge informanterna möjlighet att kommentera transkribering 

och/eller resultatredovisning, men då informanternas utsagor inte handlat om hur respektive 

verksamhet fungerar eller hur arbetssätt är utformade på respektive behandlingshem, utan att 

utsagorna istället haft karaktär av att ge informanternas syn på olika aspekter av aktuellt 

fenomen, så har detta inte bedömts vara relevant. 
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Etiskt övervägande har också funnits att genomföra studien med en uppriktig målsättning att 

vara undersökande på ett så objektivt och äkta sätt som möjligt. Författaren har därför haft en 

självkritisk och reflektiv hållning till forskningsprocessen och varit vaksam på sina egna 

eventuella subjektiva intressen av att få fram ett visst resultat. Avsikten har också varit att 

vara respektfull gentemot informanterna och deras utsagor på så sätt att en alltför kritisk 

hållning har undvikits.  
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5 Resultat och analys 

5.1 Introduktion till resultatet 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av uppsatsens empiriska material. Eftersom 

informanterna representerade olika behandlingshem med olika målgrupper och i olika 

sammanhang och att intervjuerna bara var delvis styrda utav författarens frågeställningar, fick 

intervjuerna lite olika innehåll och fokus. En mängd olika faktorer som påverkar 

behandlingsrelationen, hur den skapas och vad som bidrar till förändring berördes. Många av 

faktorerna diskuterades av flera informanter, medan en del faktorer enbart nämndes av en 

dem. Informanternas syn på vad som är viktigt och möjligt att göra som behandlare i 

behandlingsarbetet skiljer sig åt en del. Detta kan till viss del bero på målgruppens motivation 

och bedömd mottaglighet/mogenhet och därmed målsättning med behandling, men också på 

teoretisk grundsyn angående t.ex. hur öppen behandlaren kan vara med sina egna känslor 

gentemot klienten och hur behandlingsteamet hanterar konflikter. 

Presentationen och analysen av det empiriska materialet är indelat i fyra delar; 1. Faktorer 

som påverkar behandlingsrelationen 2. Vad skapar behandlingsalliansen och 3. Vad i 

behandlingsalliansen bidrar till förändring. 4. Sammanfattande analys och slutsats av 

resultatet. 

Informanterna har i sina respektive verksamheter alla behandlande funktioner, även om två av 

dem är institutionschefer och två är terapeuter. Därför likställs de alla med att vara 

behandlare. De har i resultatet nedan fingerade namn. 

 

5.2 Faktorer som påverkar behandlingsrelationen 

De faktorer som främst lyfts fram i detta avsnitt är behandlarnas professionella hållning, 

förmåga och kompetens när det gäller att relatera och att hantera olika problematiska 

mekanismer som uppstår i relaterande med klienterna. Teoretiskt förhållningssätt och 

organisatoriska förutsättningar berörs här också och kan ses främst som faktorer som påverkar 

hur behandlarna kan agera. 
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5.2.1 Teoretiskt förhållningssätt 

5.2.1.1 Gemensamt synsätt 

Det teoretiska förhållningssättet skiljer sig åt på de olika behandlingshemmen, men att ha 

ett gemensamt synsätt uttalas av varje informant vara viktigt. Bea poängterar att: 

… gemensam teoretisk grund, för det är ett så tufft jobb och så krävande psykiskt… 

Så vi behöver egentligen ha de här ramarna lika väl som ungdomarna. Man behöver 

ha något att luta sig mot – ett gemensamt språk och samma tänk för att orka psykiskt. 

Den gemensamma målsättningen betonas av Hansson (2010) för att motivera 

medarbetare och skapa bra samarbete och inom behandlingsarbete torde det teoretiska 

synsättet och människosyn vara betydelsefullt. 

 

5.2.1.2 Behandlingsmål 

Bea tycker att det viktiga inte är ha som mål att få upp en viss ungdom ur sängen på 

morgonen, utan istället stödja ungdomen till att hitta sin egen motivation till att stiga upp. 

Strävan här är att hitta den egna motivationen och inte ge sig. Vad är det du förlorar 

när du inte går upp?  

Hon tror inte på att jobba med beteenden utan att först hitta motivationen hos klienten 

själv.  

… det finns ju andra ställen som jobbar med belöning och straff och då kan man ju 

få andra resultat. Men då sker inte så mycket motivationsmässigt och inombords tror 

jag. Vi jobbar ju mer i relation. Säg att någon kommer en timme sent. Då sätter vi 

oss ner i samtal… Hur tror du det blir nästa gång om du frågar mig om du får gå ut? 

Vad ska jag tro då? Och jobba mer så – att medvetandegöra. 

Detta sätt att bemöta en klients beteende är en form av mentalisering. Mentalisering har 

som avsikt att få klienten att tänka över vilka konsekvenser ett beteende för med sig, 

vilket kan ge motivation till att förändra beteendet – men det är en behandling som tar tid 

(Rydén & Wallroth, 2008). 

David menar att man behöver arbeta med hela människan och inte enbart kan fokusera på 

beteende för att kunna åstadkomma en riktig förändring. 
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… you cannot just change your behaviour without looking at your emotional world. 

You cannot just cover up the emotional part with just changing your behaviour. You 

also need to include the emotional message, belief system, the old pain which is 

there. You need to include the whole package, then change happens. 

Humaniversity psykologin har en holistisk grundsyn som alltså ser till helheten hos 

individen. Individen är ofta komplex och för att verkligen förändra sig gällande beteende 

och mående, kan det behövas att även arbeta på djupet (Carrivick, 2001).  

Ian menar att huvudsyftet med deras behandling är att medvetandegöra gammal smärta 

och att lära sig att släppa taget om den. 

Because that´s our central purpose… We´re here to teach people to let go of the past. 

Detta är en psykodynamisk grundsyn att känslor som smärta i det undermedvetna från det 

förgångna påverkar hur en person mår i nutid. En psykodynamisk målsättning med terapi 

är att frigöra sig från detta (Payne, 2008). 

 

5.2.1.3 Syn på roller 

Bea beskriver relationen mellan klient och behandlare som ojämlik.  

 

Relationer på en institution så här är ju inte demokratiska eller jämlika. Jag tänker 

att man är ju naturligtvis lika mycket värd, men det är ju ungdomar som kommer hit 

eftersom det är de som behöver hjälp. 

Detta kan jämföras med Bernler et al. (1993) problematisering av behandlingsrelationen 

som komplementär då klienten blir hjälpt och behandlaren hjälper, men som också 

beskriver relationen som komplex och att hjälpen och hur den ska utformas kan uppfattas 

olika ifrån de båda inblandade. Chris beskriver hur jämlikt han ser på de olika rollerna 

behandlare och klient. 

We have a role, but we don´t live in the role – we do the role. We do the paperwork, 

we do what we need, we do these things. But we do it as real, human beings – 

vulnerable and open and bring this as best as we can. My role as a therapist is to 

teach you to be powerful… I am functionally more trained at this than you are. 
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Denna syn kan ses som humanistiskt i synen på relationens ömsesidighet och stödjande i 

att bli mer kraftfull som klient (Rogers, 1951).  

Tjersland et al. (2011) är vidsynta när det gäller att ta en rollposition för behandlaren och 

menar att olika förhållningssätt kan vara bra. Att Bea och Chris beskriver rollerna lite 

olika med tanke på jämlikheten kan förklaras av Chris vidare syn på öppenhet gentemot 

klienterna. Komplexiteten i en hjälpande relation kan beroende på vilken aspekt av 

jämlikhet som diskuteras av denna, säkerligen också ge olika uppfattning av hur jämlik 

den är.  

 

5.2.1.4 Syn på öppenhet gentemot klienten 

Chris har en grundidé om att vara öppen i så stor grad som möjligt med klienten. 

Therapists acts traditionally as if they don´t have projections. They don´t have 

attitudes or things that affect the relationship…. I can hide behind that and pretend I 

am therapizing you or I can put it out on the table and say: this is what I know is 

happening inside of me when I am around you. And then – let´s talk about that.  

Denna öppenhet och ärlighet mot klienten kan skapa en av Rogers (1951) förespråkad 

jämlikhet med och ett förtroende till behandlaren som genom att behandlaren gör sig 

själv sårbar med mänskliga fel och brister på liknande sätt som klienten. Samtidigt är 

upplevelsen av jämlikhet också subjektiv, vilket medför att det beror på hur öppen 

klienten är till att se sig själv jämlik med behandlaren. 

Chris hävdar att behandlaren måste kunna vara öppen med sina egna problematiska 

projektioner på ett ansvarsfullt sätt och kunna bearbeta sina egna känslor och inre 

problem inför och med klienten. 

Then I do my healing work about my projections as an equal human being who has 

projections and problems with my hurts and feelings and my pains and all that… And 

I am going to process that with you, you see. That´s a difference. And now you´re 

equal… Because in the end all we have is two people sitting in a room… So for me, 

people who are working with people have to be willing to present their craziness to 

the group in a responsible way and demonstrate how to get out of it. 
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Detta kräver nog både mod, vilja och kompetens och kan nog sägas vara ett omstritt 

arbetssätt inom socialt arbete, då de flesta teoretiker förhåller sig skeptisk till sådan 

transparens med behandlarens projektioner och istället förordar att hantera detta 

kollegialt eller i handledning (se t.ex. Lenéer Axelsson & Thylefors, 1999).  

 

5.2.2 Organisatoriska förutsättningar som påverkar behandlingsrelationen 

Hur behandlingshemmen är organiserade kan bero på vilken syn man har på behandling, 

klientel, ekonomiska förutsättningar, personalstorlek m.m. Här lyfts några organisatoriska 

faktorer fram som påverkar behandlingsrelationen. 

Johansson & Eklund (2004) refererar till Winnicotts begrepp ”holding” när de beskriver hur 

institutionen behöver ge en trygg och stabil miljö för att skapa förutsättningar för en 

alliansrelation. Bea ger en liknande bild av att det är behandlingshemmet som helhet som 

skapar och håller ihop behandlingen och behandlingsrelationerna. 

… det är ändå på något sätt att det är institutionen som helhet är ändå någon sorts 

hållande… 

Med detta synsätt är behandlarna beroende på i vilken organisation de verkar och 

samtidigt är säkerligen organisationen också påverkad av behandlarnas kompetens, 

synsätt m.m. 

Bernler et al. (1993) menar att behandlingsrelationen påverkas av föreställningar om klientel, 

problematik och vilken hjälp och hur hjälpen ska ges. Detta exemplifieras av Bea som berättar 

hur organiseringen med aktiv involvering av föräldrar i början av ungdomarnas placering 

påverkar föräldrarnas inställning till behandlingen som i sin tur påverkar ungdomarnas 

möjligheter att skapa nära relationer med behandlarna. 

 

… vi tar med familjen i början… att föräldrarna är med och att vi har respekt för 

dem. Föräldrarna är med och bor med ungdomen och är med och gör iordning 

ungdomens rum – vi åker till IKEA och handlar lite personliga saker och inreder 

rummet ihop. Och har täta familjesamtal de första dagarna. Det tror jag har stor 

betydelse att ha föräldrarnas förtroende och acceptans. 
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David poängterar vikten av att ha strukturella förutsättningar för att kunna ta itu med 

konflikter inom personalteamet. 

… if we have not designed a structure where there is a space where we can come 

together, it becomes a stress factor. Any conflicts become a stress factor. It also 

means that energetically we want to avoid conflicts. Which is not healthy. 

Energetically you try to keep things cool. Because we don´t have a program designed 

where we can regularly step out and take care of things that needs to be taken care 

of. 

Dessa strukturella förutsättningar är kanske inte alltid möjliga att skapa, men bakom 

dessa strukturella förutsättningar behöver finnas en målsättning och en vilja att ta itu med 

konflikter – en positiv konfliktstrategi. Konfliktundvikande strategier påverkar 

arbetsgruppen negativt och i förlängningen det relationsskapande arbetet (Lenéer 

Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

5.2.3 Behandlarna 

5.2.3.1 Inställning och motivation hos behandlaren 

Behandlarens motivation och vilja är något som inte ofta problematiseras utan något som man 

tar för givet och förväntar sig. Men självklart är det inte så att alla behandlare är lika 

motiverade eller har samma målsättning med sitt arbete. Adam pratar om hur behandlarens 

personliga inställning till arbetsuppgiften behöver vara för att kunna skapa en djup anknytning 

till klienten. 

Det handlar om att utmana sig själv som behandlare och välja att vara viktig för en 

individ… Att man vågar bli betydelsefull och allt det innebär… Att man förstår att 

för den ungdomen är man en nödvändig vuxen… Så jag tror det kräver både 

erfarenhet och mod. 

Flygare (2006) kommer i sin studie fram till att känslomässigt engagemang är en av de 

viktigaste faktorerna som ger positiv förändring. Man kan lätt dra slutsatsen att detsamma 

kan gälla för relationsskapandet. 
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5.2.3.2 Vikten av att som behandlare må mentalt bra själv 

För att kunna göra ett bra relationellt arbete, så gäller det att kunna hantera sitt egna 

mående så att det inte påverkar behandlingsarbetet negativt (Lenéer Axelsson & 

Thylefors, 1999).  David påpekar att behandlaren är, trots lång utbildning och erfarenhet, 

också bara en vanlig människa som också hamnar i konflikter och kan må känslomässigt 

dåligt.  

… my trainer told me several times that when we work with people he told me: ‘I 

want you to put yourself first.’ That has been a concept that is almost difficult to 

grasp. ‘What do you mean – there is a client coming in and he is the most 

important.’ - ‘No, you are the most important!’ Of course I am going to provide 

you the program and to provide all that you need. Emotionally - I am important. 

 

Det kan tyckas självklart att behandlaren själv måste vara i balans och må så pass bra att 

inre konflikter eller känslor hos behandlaren inte påverkar behandlingsprocessen 

negativt. Men att verkligen ta detta ansvar som behandlare och ta de steg eller göra det 

som får en att må bra kan vara svårt och kan kräva disciplin och vilja att titta på sitt eget 

känsloliv. Att se sig själv och sitt mående som viktiga är insikter som kan hjälpa till att 

verkligen göra detta. Humaniversity psykologin betonar vikten av att behandlaren lär sig 

att ta hand om sitt egna känsloliv och tillgodose olika grundläggande mänskliga behov 

för att vara i balans och harmoni (Carrivick, 2001).  

Att på något sätt hantera sina känslor och sitt mående framförs också av informanterna 

som essentiellt. David ger ett exempel på hur han hanterade sin nervositet inför en 

workshop.  

I include myself - I put my emotional world first. That´s why when I walked into the 

group room on Friday, I start to share that I am really nervous right now. Because 

that´s where I was at. I needed to take care of that part. And by doing that it 

changed and I could be totally clear again. 

 

Här beskrivs ett sorts mod att vara öppen och ödmjuk med sin egen mänsklighet och att 

stå upp för denna som något normalt och icke-skamligt. Att göra detta skapar ingen 
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konflikt utan istället inre den balans som behandlaren behöver för att kunna ge allt i 

relaterande till klienterna (ibid.). 

 

5.2.3.3 Kollegial stöttning 

På olika sätt beskrivs vikten av att man kollegialt stöttar varandra i behandlingsarbetet, för att 

orka och må bra själv som behandlare, så att i förlängningen klienten får möta behandlare som 

är känslomässigt i balans. Bea berättar hur personalen tar hand om varandra för att orka med. 

… vi pratar om oss själva här… Hur vi har det. Hur jag har det. Hur du har det. Hur 

vi mår… Inte så mycket med ungdomarna – i personalen, vi sinsemellan i kollegiet. 

Och hur kan jag göra så att du ska må bättre? Hur kan jag stötta dig? Så att det inte 

bara är något uppoffrande fokus på ungdomarna. 

Chris betonar vikten av att få prata av sig lite efter en psykiskt jobbig situation i arbetet.  

We are all checking out each other if we are ok and alright you know. When we are 

tired of the person that was screaming at you in the other room, we try to have little 

de-briefing you know: How was that? 

Att lyfta hur man själv känner sig kollegialt är enligt Lenéer Axelsson & Thylefors (1999) ett 

fruktbart sätt att hantera sitt eget känsloliv. Genom att bara berätta med en reflekterande 

inställning för någon annan hur man mår känslomässigt och att den andre eller de andra 

verkligen lyssnar och visar en accepterande hållning till detta, gör att man kan bli mer 

medveten om vad som ligger bakom och att man kan acceptera situationen mer som den är 

(Carrivick, 2001) och därmed minska på den inre konflikten som Rogers (1951) syftar på när 

han pratar om att minska på klyftan mellan ideala jaget och det verkliga. Detsamma som 

behandlaren gör med klienten behöver kollegor göra med varandra – nämligen lyssna och 

acceptera vad den andre upplever. 

Adam vidareutvecklar detta med att belysa vikten av förståelse för den relationsskapande 

processen för att på rätt sätt kunna stötta kollegor som går igenom svårigheter med denna 

process. Det kan ta många månader av kontinuerligt arbete med att skapa förtroende och tillit 

hos klienten samt att denne kan börja se mening med behandlingen och tilltro till att det 

behandlaren säger kan vara värdefullt och stödjande. Detta kan för behandlaren vara en 

psykiskt och mentalt påfrestande process och personalteamet har då en stor roll i att på ett 

förstående sätt kunna stötta varandra i detta. 
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Jag tror en förståelse för vad man kan bli utsatt för… När man blir avvisad t.ex. som 

kontaktperson – om inte kollegor hanterar den situationen bra, så kan det vara jättesvårt. 

Jag tror att kollegorna måste förstå vad den personen blir utsatt för och hur det påverkar 

deras arbetssituation. 

För att kunna vara stöttande krävs acceptans. Om kollegor inte har förståelse för vad som 

behandlaren går igenom kan de kanske avfärda dennes upplevda svårigheter som överdrivna 

eller självförvållade och då inte ge denna stöttning. Detta hänger samman med begriplighet 

och gemensam målsättning som Hansson (2010) betonar. 

 

5.2.3.4 Konflikthantering 

Konflikter inom personalgruppen påverkar givetvis måendet hos behandlarna. Lenéer 

Axelsson & Thylefors (2005) skriver att det krävs en kompetens för att kunna hantera 

konflikter eller att kunna släppa ofruktbara konflikter. Vikten av att kunna hantera konflikter 

inom personalgruppen nämns av flera informanter. Hur det hanteras beskrivs på lite olika sätt. 

Bea på behandlingshem för ungdomar beskriver hur hon tänker att vuxnas konflikter påverkar 

ungdomarna.  

Jag tänker att det är lite som i familjer – mår de vuxna bra och har en öppen dialog 

mellan varandra, vilket inte behöver betyda att man tycker likadant. Det tror jag är 

jätteviktigt att kunna prata med varandra och tycka olika framför ungdomarna på ett 

respektfullt sätt. När de vuxna har det bra med varandra, så har barnen det bra. 

Hon berättar om hur de hanterar konflikter eller dispyter kollegor emellan.  

… spegling där vi sitter ner vi som jobbar den dagen och pratar igenom hur vi har 

det tillsammans. Då var det självklart för oss att ta upp den här händelsen; min 

upplevelse, hans upplevelse. Då har man lugnat ner sig, man kan mentallisera, man 

kan se vad som blev missförstånd och så. Vi kan titta på det som hände. 

Detta kan tolkas som den dialog Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) förespråkar som 

konstruktiv konfliktstrategi. 

David menar att pågående konflikter för behandlaren tar fokus från behandlingsarbetet 

och han hävdar att det är essentiellt att behandlarna kan vara så närvarande som möjligt i 

behandlingsprocessen för kvaliteten på behandlingen.   
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We take any conflict that arises and we solve it – try to resolve it... And it is 

incredibly important!... I needed to feel clear when I was working with this group. I 

needed to feel emotionally at home. If I would have had a conflict that was not 

resolved, it would have pulled my attention. So when a conflict did arise… even 

though I was tired, I had to get the staff that was involved together to sort out -  to try 

to sort out what is it about, so that I can feel that it is taken care of. The part that is 

evolved is taken care of and we can move on… 

Att klara upp konflikter är givetvis det bästa, men detta är inte alltid möjligt. Om 

konflikten kvarstår för behandlaren, så gäller det att kunna hantera de tankar och känslor 

denna kan ge upphov till, så att dessa inte går ut över behandlingsarbetet och relationerna 

med klienterna (ibid.). David poängterar vikten av att vara medveten om sitt ansvar som 

behandlare gentemot klienterna på så sätt att inte lägga ut sina egen privata irritation eller 

frustration på klienterna, utan att istället ta detta med kollegor eller andra utomstående.  

… it´s so important for me as a therapist to be aware of the role that I have… to be 

aware of that emotionally, I am more grounded, I am closer to home - emotionally I 

am more stable. So I am carefully with that, when I am unclear or irritable or upset 

about something that has happened with me and somebody else, I don´t put that on 

the relationship with the client… So that is my responsibility - to clear out that with 

colleges, with my friends… 

Genom reflektion kan behandlaren få perspektiv på konflikten och den får då inte samma 

grepp om behandlaren längre (ibid.). 

 

5.2.3.5 Hantera motöverföringar och vikten av självkännedom 

Att som behandlare bli känslomässigt engagerad i klienten istället för att förhålla sig 

objektivt oberörd är mänskligt och enligt ett humanistiskt perspektiv en viktig del i att 

kunna skapa en bärande relation i behandlingsarbetet. Att bli känslomässigt engagerad 

innebär att olika känslor väcks i behandlaren i förhållande till klienten. Detta berör 

Lenéer Axelsson & Thylefors (1999) som hävdar att motöverföringar ofrånkomligen 

uppstår i behandlaren i relation med klienten när behandlaren blir känslomässigt 

engagerad i denne.  
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David berättade om när han tidigare i behandlingsarbete inte lyckades skapa bra 

behandlingsrelationer. Han blev påverkad av ungdomarnas beteenden och sätt att relatera 

och hans egna gamla negativa mönster av relaterande kom upp till ytan och han blev så 

starkt påverkad av detta att han själv blev dränerad och fysiskt sjuk.  

I saw that I went into my own trips. So I got caught in my own story. They were 

testing me out and I got caught up in my own story…and it was not really a healing 

relationship. It was just for them a year for them to spend in an institution where they 

could hang out and make the best out of it. 

Genom flera års träning i personlig utveckling och att lära känna sig själv beskriver han 

hur han behöver vara ”i klarhet” (”clear”) om sig själv och hans reaktioner som väcks för 

att kunna bemöta ungdomarna på ett sätt som inte bara blir ett spel. 

…I have had more training into Who am I? and … Who am I when I relate to you? 

Am I clear – Am I not clear? When I am clear, I don´t play the same games and that 

is a big difference. 

Självkännedom nämns av Lenéer Axelsson & Thylefors (1999) som en viktig faktor för 

att kunna hantera motöverföringar så att de inte påverkar behandlingsrelationen negativt. 

Att vara “klar” över sig själv eller att vara medveten om sina egna projektioner och inte 

lägga dem på klienten, är en förutsättning för att kunna skapa en trygghet för klienten 

(ibid.). 

Bea påpekar vikten av att inte sända dubbla budskap – att säga något med ord och sända 

ut något annat med kroppsspråket, utan att vara genuin som behandlare. Speciellt 

behandlingsarbete med personer som har borderline störningar väcker enligt Chessick 

(1977) svåra motöverföringar och det är essentiellt i behandlingen att kunna hantera dem. 

Att kunna och våga hantera dessa känslor som väcks i behandlingsrelationen beskrivs här 

av Bea. 

Det innebär ju också att terapeuterna får arbeta mycket med sig själva tänker jag… i 

handledning och kollegialt dialog, kollegial handledning… Vi har ju ganska ofta 

ungdomar med borderline-problematik, som kan få nån att känna sig som räddaren i 

nöden och nån som – ja att man gör ju allt fel. Och att då våga plocka fram det här i 

handledning, så att man kan bli ärlig på något sätt i relationen. 
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Nürnberg (2007) skriver om att vikten av att ”identifiera och härleda sina egna 

känslomässiga reaktioner” som väcks av klienter (s. 23). Detta för att bli mer ”klar” och 

kunna vara genuin. 

Motöverföringar i from av negativa känslor gentemot klienten kan väckas i behandlaren 

av olika orsaker – bl.a. som David berättar om när inte behandlingsresultatet är så bra 

som behandlaren önskar.  

…we realize that we have ambitions on their behalf. Getting upset when we are 

pointing out the same feedback and there is no change. We need support for that 

part. We have meetings where we clear out those things – how is it for you? Then we 

share our frustration, our difficulties, our progress. 

Denna utsaga visar att ett sätt att hantera otillfredsställande behandlingsresultat på är att 

prata om det med kollegor, för att på så sätt minska på hur laddat det är för behandlaren, 

så att det inte ska behöva gå ut över klienten (Lennéer Axelsson & Thylefors, 1999). 

Chris menar att om en klient upplevs svår och utmanande, är det ett tecken på att 

behandlaren som person har något som denne inte har bearbetat. Och då kan ingen bra 

behandling bedrivas enligt honom.  

…we use the staff group to process that… ‘Oh. God -that person is driving me crazy! 

I get my feelings so waked up.’ And we try to go through a legitimate, proper process 

between the two of us, so I can be better when I have to go and work with them and 

not think that they are the problem. Because if I think that they are the problem, my 

therapy sucks… I am projected and I am not willing to admit it… So – I am the 

problem. I am the one being judgemental – not them. They are just being themselves.  

Rogers (1951) ansåg att utgångspunkten måste vara att klienten är som den är och att det ingår 

i behandlarens arbete att hantera klientens olika beteenden ageranden och uttryckssätt – 

oavsett vad det väcker i behandlaren. Också Tjersland et al. (2011) hävdar att det inte är 

konstruktivt att skylla på brister hos klienten som förklaring till varför behandlingen inte går 

framåt. Med det synsättet framstår Chris tankegångar som logiska och upplevelsen av ”svåra” 

klienter som en indikation på att behandlaren på något sätt behöver vidga sin acceptans och 

förståelse. 
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5.2.3.6 Öppenhet med motöverföringar gentemot klienten 

Hur öppen gentemot klienterna man ska vara med projektioner i form av negativa känslor mot 

klienterna som ofta kan väckas i behandlarna är en svår och komplex fråga att besvara.  

Chris beskriver att mycket av hans arbete bygger på att vara öppen med behandlarens 

projektioner och attityder och att ta upp dessa med klienten istället för att hålla dem för sig 

själva inom behandlingsteamet. Utgångspunkten att vara transparent med sina 

motöverföringar anses nog vara kontroversiell eftersom många författare som skrivet om 

motöverföringar, hävdar att behandlaren inte ska ta dessa med klienterna (se t.ex. Winnicott, 

1965; Racker, 1974).  

Chris menar dock att om man inte är öppen med sina motöverföringar, så skapar det en 

separation inom behandlaren som öppet kan visa upp vad denne tycker och känner inför 

kollegorna, men sen inför klienterna inte kan visa detta. Han hävdar också att det är 

kontraproduktivt i behandlingen att dölja sina projektioner för klienten eftersom behandlaren 

då inte är ärlig i relationen. 

 … a lot of places have secret conversations in the staff group where they have a lot 

of ideas, judgements and attitudes about the clients and they go with a separate face. 

That´s like a psychotherapeutic-, psychiatric game where people have an objective 

view point on their face… But, we take it straight up… I am not talking about 

reacting. I am talking about giving an authentic experience back to a person. You 

know – right now I feel hurt of what you said…  

Rogers (1951) ansåg att det är av stor vikt att vara öppen och ärlig mot klienten för att kunna 

skapa den respektfulla och kärleksfulla relationen. Transparensen om motöverföringar kan 

tänkas jämförbar med denna öppenhet och ärlighet. Det problematiska med detta är dock att 

klienten kan reagerar negativt med motstånd och avståndstagande mot behandlaren och att 

tilliten då går förlorad. Risken finns också att klienten upplever sig kritiserad och ”dålig” som 

person istället för att fortsatt känna sig accepterad.  

Att uttrycka till klienten vad som behandlaren upplever då klienten gör eller säger något kan 

också kopplas till mentalisering. Enligt Rydén & Wallroth (2008) kan och kanske också bör 

behandlaren i vissa lägen på ett ärligt och respektfullt sätt uttrycka hur det upplevs för denne 

då klienten relaterar med hen på ett negativt sätt för att ge konstruktiv återkoppling/feedback, 

och för att hjälpa klienten att mentalisera detta.  
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Chris förespråkar som sagt var öppenhet om att också behandlarna har motöverföringar i form 

av projektioner och han menar att det skapar trygghet och samtidigt också förståelse för denna 

allmänmänskliga problematik. 

So we try to take off our clothes emotionally in front of the group. And that builds 

tremendous safety in form of transparency and understanding of: aha, this is a 

process that every person in the world is trapped in - the process of reactivity and 

the process of being stuck in their painful past. Everybody. Period. Because it´s a 

human condition. It´s not only drug addicts who are stuck in it and there is all these 

perfect people… To me this is a central part of our work – to be transparent. 

Denna öppenhet kan säkert också för många behandlare framstå som utmanande och 

riskfyllt, men Chris hävdar att det istället är precis tvärtom. 

Like most therapists say: Oh, I couldn´t do that in front of the group – it´s too scary. 

But, it´s the opposite. Instead it becomes a safe place for everybody. 

Tanken eller idén om att kunna vara helt öppen utan att behöva dölja vad man känner och 

upplever, kan vara både lockande och skrämmande. Det kan kännas befriande för 

behandlaren (och kanske för klienten) om behandlaren kan vara öppen med sina 

projektioner mot klienten och det kan göra dem mer jämlika. I humanistisk anda kan 

detta ses som ett vänskapligt delande från behandlaren till klienten om vad som utspelar 

sig i behandlarens inre. Detta måste dock vara under förutsättning att det inte utvecklar 

sig till ett maktspel mellan klient och behandlare där behandlaren skulle kunna använda 

sin ofta större erfarenhet och kanske större vältalighet för att få ett övertag och utnyttja 

klienten för att få ut sin frustration och ilska. Behandlarens förmåga att hantera sina 

motöverföringar och sitt sätt att delge dem till klienten på ett ansvarsfullt sätt utan att 

döma klienten, framstår då som essentiellt och som en förutsättning för att kunna ha 

denna av Chris förespråkade transparens.  

Chris ser heller inte detta med att vara transparant med sina känslor gentemot klienten 

som helt oproblematiskt. Han poängterar vikten av att behandlaren behöver vara 

kompetent nog för att på ett moget och ansvarsfullt sätt hantera och processa sina 

projektioner och reaktioner. Han pratar också om att visa sig sårbar som behandlare – 

med i stort sätt samma problematik inom sig som vem som helst – inte minst klienterna. 

Detta menar han bygger upp förtroende och visar på ett lärande sätt hur klienterna kan 

hantera sina projektioner. 
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I have done this in front of the group and I have cried through that you know… But I 

am not giving up responsibility and handing it over to them… where they now have 

to process me… I process me. Why? Well because I am good at it and I demonstrate 

– this is the way you do it…. It´s for real. Chris is crying in front of the whole group. 

God! Look at that! That builds up real authority... 

Att behandlaren visar sin sårbarhet och mänsklighet kan ge en mer jämlik och om klienten är 

öppen för det en djupare relation. Att samtidigt behandlaren är en sorts förebild som visar hur 

man kan hantera svårigheter som uppstår i situationer, förefaller vara idealt under 

förutsättning att relationen med klienten då är så djup att klienten kan identifiera sig med 

behandlaren (Tjersland et al., 2011) och att denne känner sig accepterad för den hen är 

(Rogers, 1951).  

Att vara öppen med sina projektioner mot klienter torde dock kräva en förmåga och mogenhet 

hos klienten för att kunna förstå vad det handlar om och att kunna hantera detta. Denna 

förmåga till mentalisering är t.ex. hos borderlinepatienter ofta låg men kan variera beroende 

på hur påfrestande situationen är (Rydén & Wallroth, 2008). Det förefaller därför vara en 

viktig kompetens, som Chris också påpekar, att kunna avgöra när det är konstruktivt att vara 

öppen med projektioner eller om det är bättre att hantera dessa själv och med annan personal. 

… we have to be skilled in how we are reading people – if they can handle it or not. 

Att öppet processa sina egna projektioner med klienten, kan enligt Chris vara ett lärande för 

klienten i att se och förstå hur man kan göra detta. Klienten kan också få sin projektion mot 

behandlaren att övergå till en sannare bild av denne. Behandlaren gör sig mänsklig med fel 

och brister – men tar ansvar för dem. Han gör sig till en förebild och samtidigt kan också få 

klienten att känna sig mer jämlik i relation med behandlaren. 

… if we can solve it with the client, that´s the best. Because then the client is getting 

their big projection healed at the same time. Then it´s a joint work and it´s a beauty 

in that. There is an elegance and there is a safety in that. And they are getting to get 

an understanding in a deeper way. 

(Chris ritar i luften en evighetscirkel: ∞ - ”the joint work”) 

Att för behandlaren kunna hantera sina ofrånkomliga motöverföringar, för att kunna vara 

kärleksfull, respektfull och accepterande i relationen med klienten är helt klart viktigt. 
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Problematiken kring hur behandlaren kan eller ska hantera sina kan sammanfattningsvis kan 

sägas vara komplicerad och bero på olika faktorer. Dessa framstår av informanterna att vara 

bl.a. självkännedom, kompetens, mod och vilja hos behandlaren samt dennes teoretiska 

grundsyn på t.ex. öppenhet gentemot klienten och då också klientens förmåga att förstå och 

hantera denna öppenhet från behandlarens sida. 

Tjersland et al. (2011) diskuterar olika inställningar hos behandlaren, allt från den 

distanserade expertpositionen till den mer jämlika positionen, och förespråkar varken den ena 

eller den andra utan menar att det beror på sammanhang och förutsättningar.  Med Rogers 

tankar om jämlik vänskapsrelation mellan klient och behandlare där respekt och ovillkorlig 

kärlek är grundpelare att stå på som behandlare, kanske en öppenhet med sina 

motöverföringar i vissa fall kan vara fruktbar då just respekt och ovillkorlig kärlek är 

betingelser som är uppfyllda hos behandlaren. 

 

5.3 Skapandet av behandlingsalliansen 

Förra avsnittet berörde faktorer som påverkar hur och med vilken kvalitet en 

behandlingsrelation kan utformas och problematik runt denna. Mycket handlade om hur 

behandlaren hanterar sitt eget känsloliv och sig själv som redskap i behandlingsarbetet. 

Detta avsnitt berör mer direkt hur behandlingsrelationen skapas. Här problematiseras mer hur 

behandlaren kan förhålla sig till klienten och vad behandlaren konkret gör för att skapa en 

djupare behandlingsrelation.  

 

5.3.1 Trygghet 

Ett genomgående tema är vikten av att skapa en trygg, stabil och förutsägbar vardagsmiljö. 

Detta är också en grundpelare inom anknytningsteorin för att klienten ska kunna självläka 

(Bowlby, 2010). Att skapa trygghet sker på många olika plan på ett behandlingshem där flera 

klienter bor i samma miljö och där också flera behandlare verkar – både direkt relationellt 

mellan behandlare och klient och också i miljön för att skapa en trygg atmosfär.   

Bea talar om vikten av trovärdiga relationer – att man håller vad man lovat och att man klarar 

av att hålla vardagsrutiner och att vara känslomässigt stabil även om en ungdom mår dåligt 

och/eller agerar ut.  
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Många av ungdomarna som kommer hit har haft väldigt trassliga relationer – icke 

trovärdiga relationer. Relationer där man har lovat saker och det har inte blivit så. 

Man ljugit och man har mörkat. Ofta med föräldrar som har varit oförmögna på 

olika sätt… Många av ungdomarna är dåligt anknytna – har svag anknytning eller 

desorienterad anknytning. Då handlar det ju mycket om att vara trovärdig – om att 

vara där när man har sagt det och samtidigt inte hamna i det som föräldrar ofta 

hamnar i när ungdomar kommer i tonåren… där tänker jag att grunden läggs till att 

man kan börja skapa en relation. Om ramarna är trygga och ganska fasta. 

Förutsägbarhet skapar enligt Tjersland et al. (2011) trygghet och ”varje gång det händer läggs 

en byggsten i förhållandet hjälparen och barnet, och relationen stärks” (s. 149). Barnet kan här 

givetvis jämställas med klienten. Zetsel (1955) ansåg att en terapeut behöver kunna ge denna 

trygghet tillsammans med stabilitet och att klientens förmåga att skapa en djupare relation – 

en allians då blir möjlig. 

Chris pratar om vikten av att skapa en trygg atmosfär där det ofta finns personer med hård 

attityd, så att klienterna kan känna sig trygga nog att våga vara öppna och berätta om sina 

problem och bearbeta tidigare traumatiska händelser eller skuldbelagda beteenden. Han vill 

kunna arbeta med tidiga känslominnen som kan jämföras med en djupgående psykodynamisk 

terapi.  

We have to do something to actually make it safe. And that becomes a trust builder, 

so when we want to have contact and go deeper, we have a basic trust. I as a staff am 

going to stand up for safety. 

Den hårda attityden kan också vara ett uttryck för en oförmåga att relatera eller knyta an 

på ett djupare sätt och den trygga basen är en utgångspunkt för att här kunna åstadkomma 

förändring. 

Både Holm (2001) och Hill (2005) framhäver i sina studier gränssättning som en viktig 

faktor i skapande av behandlingsalliansen. Chris beskriver konsekvenserna om 

personalen låter bli att säga ifrån. 

If I don´t, they will not be bothered about it… but they will not trust me. Because I 

am not standing up. And then when it comes to their situation, they will see that I 

didn´t do it there, so I will not do it there. So, it creates a deep fear in people. 
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Hill problematiserar vad hon benämner kontrollbalansen i svåra och utmanande 

situationer. Då behandlaren är för släpphänt i gränssättningen kunde en skenallians 

skapas istället för den djupa riktiga alliansen. Men då personalen, som Chris här 

beskriver, verkligen tar tag i saker – även små saker – och tar upp det med klienterna, 

skapar det trygghet och nära relationer (ibid.). 

I am not going to allow shitty behaviour. So I stand up and say that this is wrong… we are 

doing it very, very open straight up in the group. And that establishes contact with people. 

That establishes that we are for real – that we actually are going to do the right thing... We go 

through the kitchen and hear some ugly comment or something like that and then we talk 

about it. It think that is a big thing with creating safety – dealing with things.  

 

5.3.2 Bemötande och hanterande av olika beteenden hos klienten 

David beskriver att han ofta blir prövad utav klienterna i början av deras behandlings- 

relation. Denna “testperioden” kan också ha inslag av att klienten försöker få med 

behandlaren in i ett slags ”spel” där relationen kan vara trevlig, men inte bli speciellt djup. 

Klienten försöker uppehålla en sorts bild av sig själv och hans motstånd mot att gå in i en 

terapeutisk förändringsprocess visar sig. 

“Cause with new people, when they try to test me, they also seem to test if they can 

get me into a game. A game of relating where you take a little bit and where you give 

a little bit. Make some jokes and kind of act cool… Trying to keep me under control, 

to know where he has me… and that game can also be that he controls the situation 

where we are emotionally are going – to go or not… and I can just sense that he is 

not in himself at all – he is just trying to poke into me. 

 

Det är en konst att inte gå med i detta “spel” och samtidigt vara i en fas där relationen byggs 

och tillit och samförstånd är viktigt att skapa. Det är inte heller alltid så tydligt vad som ligger 

bakom en klients sätt att vara trevlig och ytlig. Tjersland et al. (2011) pratar om vikten av att 

följa sin intuition och se till vad som ligger bakom klientens agerande. David följer sin känsla 

om att det är ett sätt att dölja något eller om det är en naturlig trevande inledning på en 

relation.  

…how do I not buy into that game? … I got a sense of immediately wanting to 

answer him and I recognize that that is an old impulse from me that is not clear. I 



49 

 

don´t give into it. I take a moment and I check out – what is it that you (he) really 

want to tell me right now? What is it that you (he) really want to ask? Sometimes I 

ask a question and sometimes I just let it... I ask myself; what is it that you (he) really 

want to ask now? Because I sense that it is a game. 

 

Tjersland et al. (2011) skriver att behandlaren behöver både känna in vad klienten kan tänkas 

uppleva och också att känna in sina egna känslor för att kunna använda dem som ett 

instrument. David menar att det är väsentligt att han själv är i kontakt med sina känslor och 

använder dem i relationen med klienten. 

When… I am coming from a mindy position, I cannot reach her. It doesn´t work. When I 

am emotionally involved, there is a connection and that is a foundation. Or that is the 

foundation! 

 

Ofta har klienterna sätt att vara som påverkar omgivningen negativt och/eller kan få negativa 

konsekvenser för dem själva. Detta kan benämnas för negativt beteende och hur behandlarna 

bemöter och hanterar sådana är väsentligt för skapande av behandlingsrelationerna och också 

en viktig del i behandlingen. En grund inom Humaniversity psykologin är att både kärleksfullt 

bry sig om klienten och att tydliggöra skillnaden mellan beteende och personen bakom 

beteendet. Detta är avgörande för att kunna få klienten att öppna upp för en tillitsfull 

anknytning (Carrivick, 2001). Davids utsaga nedan handlar om det. 

 

… it´s very important in the healing relationship is that I make a big difference for 

what they do and what they are… And I see so many people are used to getting the 

message that if you do something wrong you are bad. If you do something wrong – 

you are not ok… I like you as a person and I respect you for who you are. I don´t like 

parts of your behaviour… my foundation is that I care for you. 

Denna utsaga där återkoppling till negativt beteende kombineras med kärleksfull omsorg, 

kan jämföras med slutsatsen Hill (2005) drar om att behandlarnas förmåga till integrering 

av kontroll- och kontaktaspekterna är centrala för behandlingsalliansen. Det är inte fråga 

om exakt samma fenomen, då kontroll eller gränssättning inte är detsamma som 

återkoppling av negativt beteende, men de är besläktade och vikten av att balansera 

kontakten och kontrollen/återkopplingen behövs. David betonar vikten av tydligheten 

gentemot klienten med detta. Det har också att göra med huruvida klienten fortsatt efter 
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en gränssättning eller en återkoppling, kan känna sig accepterad - det som Rogers (1951) 

ser som en nödvändighet i behandling.   

David belyser att det bästa bemötandet ibland kan vara att bortse från en klients negativa 

beteenden och motstånd, och istället försöka se vad det är klienten egentligen vill få stöd 

med för att kunna öppna upp till en djupare anknytning och framskrida i sin 

förändringsprocess till att förverkliga sig själv.  

People ask for love in very many strange ways. So look for the positive in someone 

else’s’ strange behaviour. Look for the positive part and respond to that. 

Tjersland et al. (2011) föreslår att behandlaren ”allierar sig med de sidor hos klienten 

som vill ha en förändring till det bättre” (s. 31) och det kan kopplas till utsagan ovan. Det 

förefaller som om det är fördelaktigt att beroende på situation och person och kanske 

relationens djup och kvalitét, hantera negativt beteende på olika sätt. Ibland kan man 

bemöta det direkt med återkoppling på hur det upplevs av behandlaren och ibland så är 

det bättre att ignorera det negativa och istället fokuseras på personens underliggande vilja 

att bli bemött med respekt samt dennes vilja till att förändra sig själv till det bättre.  

Återkoppling eller feedback där behandlaren återger hur han känslomässigt upplever vad 

klienten säger eller gör, för att få klienten att få igång sitt konsekvenstänkande och 

ansvarstagande för sitt handlande. Bea ger exempel: 

När du inte hälsade på mig när jag kommer på morgonen, det känns verkligen dåligt 

för mig… Alltså jag berättar vad du väcker hos mig. För att få igång en 

mentalisering. 

Bea pratar om att mentalisera och medvetandegöra konsekvenser av beteenden och ser 

detta som relationsskapande under förutsättning att man är genuin.  

Jag tänker att det är i allra högsta grad relationsskapande att hela tiden prata om 

vad vi gör med varandra i relaterande. Nu ber du mig om hjälp med det sista vid 

middagen. När jag frågade dig vid lunch, så sa du bara tvär-nej. Hur tänker du då? 

Jag kommer att hjälpa dig, men det känns lite sådär. Det är mentalisering också. 

Och det kan man inte göra om det inte är genuint. Så därför behöver vi jobba mycket 

med oss själva. 

Hon poängterar äktheten i behandlarens sätt att uttrycka sig. Rydén & Wallroth (2008) 

betonar också detta och varnar för att mentalisering utan äkthet kan vara direkt 
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kontraproduktivt. Denna äkthet eller autenticitet betonas också i Humaniversity 

psykologin, och kan utvecklas genom självförverkligande av varje människas inre 

potential. 

 

5.4 Vad i behandlingsalliansen bidrar till förändring? 

Bernler et al. (1993) skriver att ”Behandlingsrelationen är hjälpen men den ska också 

bära hjälpen” (s. 18).  

5.4.1 Den bärande aspekten av behandlingsrelationen 

Adam talar om behandlingsrelationen som ett verktyg i behandlingen. När klienten har 

förtroende för behandlaren, så kan hen börja ta till sig av vad behandlaren säger och 

påbörja sin förändringsprocess. 

Relationen är något man använder i behandlingsrutinerna. Man använder det i de 

terapeutiska samtalen, man använder det i det miljöterapeutiska. När man har en 

diskussion med ungdomarna – man använder den relation man har på ett skickligt 

sätt för att kunna påverka deras beslut om de ska välja mellan någonting och 

påverka deras beteende och deras agerande. 

 

Behandlingsrelationen har här den bärande delen av behandlingen. Man kan jämföra det 

med Bordins (1979) arbetsallians där samarbetet och de känslomässiga banden är 

verksamma delar som bidrar till förändring.  

  

5.4.2 Balans mellan förståelser och gränser 

Bea pratar om vikten av både acceptans och gränssättning. För klienter som har svårt att 

få ihop en fungerande vardag, kan accepterande av rutiner vara av stor vikt för att kunna 

få till en verklig förändring på både inre och yttre plan.  

… en balans mellan en kärleksfull förståelse och också gränser. Samtidigt som jag 

tänker att gränser kan man inte sätta utan en god relation som motiverar 

ungdomarna att acceptera… t.ex. att vi äter frukost 9 med morgonmötet. Ungefär 

som barn väljer att acceptera vad vuxna säger för att de ser att de vuxna har något 

att ge, för att… jag vet inte hur jag ska säga… om man säger som ledare och följare. 
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Holm (2001) identifierade i sin studie en kombination av empatisk och gränssättande 

förmåga hos behandlarna som förutsättningar för en djupare behandlingsrelation.  

Bea tar upp att klienterna tillåts visa upp negativa sidor hos sig själv där de projicerar 

negativitet på behandlarna. 

… en grund här är att allt får utspela sig här. Vi tar in det som en grupp. Både det 

svarta och det vita. Det finns ingen idyllisk relation… Så båda är absolut lika 

viktiga. Och meningen är ju att kunna jobba med det och kunna ge tillbaka till 

ungdomarna på något sätt i en smält form. Vi jobbar ganska aktivt med det när man 

får olika projiceringar i sig så. Den svarta rollen är ju inte dålig – det är något som 

ungdomen behöver jobba med… Det kan vara ohygglig hjälp att man inte går med i 

det. Att man gång på gång visar att jag är en värdefull person. Det är jobbigt när du 

spottar på mig (bildligt), men jag reser mig och jag vill dig väl ändå… Det kan 

verkligen leda till förändring tänker jag. 

Detta visar på acceptans av klienten som Rogers (1951) framhöll som så viktig i 

behandlingsarbete. Det kan också kopplas till Bowlbys (2010) formulering att skapa en 

trygg bas som är både kärleksfull och förutsägbar. Att som behandlare klara av att stå 

kvar och inte fastna i motöverföringar när klienter har ett provocerande agerande, blir en 

trygg bas som visar klienten att hen är ok som hen är och att relationen med behandlaren 

håller och är bärande. Grunden för förändring är lagd. 

 

5.4.3 Behandlingsalliansen som den verksamma faktorn 

David beskriver att när han är tydlig och klar i sig själv påverkar det ungdomars 

relaterande till honom på det sätt att han blir en trygghet – en trygg bas för dem att vila 

och slappna av i - och då kan de också mer öppet berätta om vad som försiggår med dem 

och hur de känner sig. Att klienten berättar om sitt känsloliv, räknas oftast som en 

fortskridning i behandlingsarbetet. 

… I sense that when they trust – they relax…. When they trust, they… sometimes they 

share more of what is really going on. And I get the sense of that I become a hub 

where they can relax... 

Han utvecklar detta med kvaliteten i relationen som i sig åstadkommer förändring.  
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… when the client feels safe and cared for, healing happens. 

Forskare är oense om relationen verkligen är tillräcklig som behandlingsmedel, men 

Rogers menade att det faktiskt är så (refererad i Payne, 2008). Här beskrivs hur 

behandlingsrelationen får klienten att känna sig och att det är det som ger den positiva 

förändringen.  

 

5.4.4 Öppenhet, sårbarhet och villkorslös kärlek 

David berättar om en situation när en klient ifrågasatte hans sätt att som terapeut öppet 

delge sin nervositet för klienterna i en workshop om rädsla. Han bemötte det genom att 

förnimma hennes inre längtan (efter den trygga basen kanske) och förklara sig med att 

han också är en vanlig person med alla möjliga känsloupplevelser. 

I just made myself vulnerable – I just showed who am I. Behind her reaction, I could 

see her longing underneath. And that was what I was responding to. Because that 

longing I can relate to. And that longing in me - that was where I was coming from…  

I managed to reach her in a way that I felt that she allowed me in... So in that sense I 

didn´t do anything. She did it… I was sharing myself and she was the one that 

opened up. 

Genom att vara öppen och sårbar själv som behandlare skapas enligt David kontakt och 

tillit och förändringen kan då ske av sig självt. 

When I create trust, people will open up. And when they open up, they see. They see 

themselves. They allow themselves to feel their old pain, so they can let it go. 

Genom att skapa den trygga basen, så läggs enligt Bowlby (2010) förutsättningen till 

klientens egen förmåga att självläka. 

Chris beskriver hur hans öppenhet med att visa sina känslor inför klienterna, har påverkat 

dem positivt i förändringsprocessen. I och med att han visar sig öppet för den han är och 

gör det på ett ansvarsfullt sätt, har han skapat en trygg bas som i sig skapar tillitsfull 

kontakt berör det deltagaren och väcker upp känslor av deltagande och omsorg för andra 

människor. 

At once they have seen me crying – that changes everything for them. I´ve seen so 

many people saying: ‘Oh my God, that changed my life when I saw you crying…  
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I´ve never seen anyone cry in front of a group before - any leader you know. I have 

never seen anyone doing that before and that changed everything for me. I just see 

you so different now, you know’. And it wakes up their compassion, their caring for 

other people. Because they can feel my feelings, they can feel that I am a real human 

being. And then they have warmth and that´s what we want – we want to wake up 

their compassion and their emotional empathy. Because that´s often what they suffer 

from. 

När en klients behandlare visar sig öppen, varm och sårbar, samtidigt som behandlaren 

fortsätter att ha rollen som behandlare och inte lägger över något ansvar på klienten, finns 

det en möjlighet att klienten blir känslomässigt berörd och att medkänsla väcks. Klienten 

öppnar i så fall upp sitt inre och har fått en tillit till behandlaren. Klienten kan då 

identifiera sig med behandlaren och denne kan bli en viktig förebild (Tjersland et al., 

2011).  

David pratar om kärlek som den viktigaste enskilda faktorn för att förändring i en enskild 

ska kunna ske. 

Love is me showing very clearly: I love you. I may not like your behaviour and I will 

point it out. And I will show you which direction you can go. I love you. I love you. I 

love you. Point. And I will be there for you. To the point that you can see: ‘Wow! I 

also start to appreciate who I am. To see that I am actually an ok guy. I start to see 

that I am not just a bad guy, an asshole, a drug addict, someone who is fucked up. I 

am not just that. I am starting to open the door: I am ok’. The moment you can come 

to this point where you realize that I have done a lot of things that I am not proud of. 

And I will take responsibility for what I have done. I who I am – I can love. I love me. 

Love is the strongest change factor. By far. 

Vad David beskriver är något utöver det vanliga. Denna ovillkorliga kärlek finns inte ofta 

nämnd i litteratur inom socialt arbete. Det kan jämföras med ett engagemang och ett 

åtagande att verkligen bry sig om som Zetzel (1956) beskriver. Att också verkligen tycka 

om klienten som en mycket nära vän eller kanske rentav som ett eget barn är att tillåta sig 

att gå ett steg längre. Effekten som David också beskriver påminner om Rogers (1951) 

tankar att för att kunna lära känna sig själv sådan man verkligen är – sitt verkliga jag och 

förverkliga sig själv, krävs acceptans och ovillkorlig kärlek från terapeutens sida. 
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5.5 Sammanfattande analys och slutsatser av resultatet 

Ett grund för att skapa en djup behandlingsrelation som framkommer i resultatet är trygghet. 

Att skapa en trygg bas framhäver också Bowlby (2010) som en grund. Klienten behöver 

känna sig trygg och accepterad för att våga öppna upp för en djup relation med en behandlare. 

Forskning visar på detta genom att tala om att strukturellt skapa stabilitet och förutsägbarhet 

(se t.ex. Johansson, 2006).  

Behandlaren framstår i studien som den enskilt viktigaste faktorn i behandlingsrelationen. 

Klienten ger självklart också förutsättningar för hur behandlingsrelationen ska utvecklas, men 

det är behandlaren som genom sin professionalitet kan påverka denna utveckling. Klienten är 

ju i behandling för att få hjälp på något sätt och har ofta en anknytningsproblematik som är en 

anledning till behandlingen. Det kan aldrig vara konstruktivt att se brister hos klienter som 

orsaker till att behandlingsrelationen inte utvecklas till en djupare behandlingsallians.  

För att ge bra förutsättningar för att skapa denna trygghet och kunna utveckla en djup och 

tillitsfull behandlingsrelation, nämns av informanterna en mängd egenskaper eller 

förhållningssätt hos behandlaren. Mycket beskrivs vara beroende på erfarenhet och kunskap 

om vad som påverkar relationer i förändringsarbete. Men det nämns också att mycket hänger 

på behandlarens vilja, mod och synsätt när det gäller relaterande i behandlingssituationer. 

Känslomässig involvering, öppenhet och ärlighet gentemot klienterna är förhållningssätt som 

framförallt framhävs. Den kan sägas stå i motsats till den traditionella psykodynamiska 

hållningen att terapeuten är objektiv och distanserad och mer påminna om Carl Rogers (1951) 

klientcentrerade terapi. Risken finns dock för att behandlaren kan ha en medveten eller 

omedveten föreställning av att inte vilja bli känslomässigt engagerad och detta kan kunna 

jämföras med ett sorts motstånd och en rädsla hos behandlaren. Detta förhållningssätt kan 

under perioder kanske vara ok, men i det långa loppet förefaller detta att gå emot ett 

professionellt förhållningssätt som bygger på att vara genuint intresserad av klienten och att 

vara känslomässigt engagerad, eftersom detta enligt forskning (se t.ex. Flygare, 2006) gagnar 

den relationsskapande processen och därigenom behandlingen. Fruktbart behandlingsarbete är 

således inget arbete man kan ta för lätt på, utan behandlaren behöver gå in helhjärtat för att bli 

en viktig person för klienten. 

Ett intressant ämne som belyses i empirin är synen på roller angående jämlikhet och graden av 

närhet och vänskap. Normalt beskrivs behandlingsrelationen som ojämlik där klienten är i en 
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hjälpbehövande och en mer utsatt position än behandlaren (Bernler et al. 1993). Här 

framkommer istället ett synsätt där behandlaren ser sig själv som jämlik med samma typ av 

mellanmänskliga problematik som klienten med den skillnaden att han har större erfarenhet 

av att hantera denna och i större grad har lyckats göra detta på ett konstruktivt sätt. Hans roll 

är att visa på denna möjlighet och hur klienten kan göra detta själv. Han ser dock att han 

fortfarande har samma problematik att nästan dagligen hantera och att han inte har kommit 

ifrån detta. På så sätt ser han sig själv ha samma problematik och att han är ”i samma båt” 

som klienten med den lilla skillnaden att han på behandlingshemmet har andra praktiska 

uppgifter att göra jämfört med klienten. 

En väsentlig aspekt som berörs är behandlarens känslomässiga mående. I relaterandet med 

klienten behöver behandlaren vara i sådan balans och klarhet att hans inre tankar och känslor 

inte påverkar behandlingsrelationen negativt. Detta är givetvis idealt, men måste ändå 

betraktas som en målsättning som är förenligt med ett professionellt förhållningssätt som av 

Holm (2001) definieras som ”en strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar 

klienten – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna” (s. 13). Att stötta varandra 

kollegialt i måendet och att ha en konstruktiv konflikthantering nämns som betydelsefullt. Det 

går att förstå att det kollegiala klimatet behöver vara öppet, tillitsfullt och inriktat på 

samarbete. Detta bygger på samsyn i målsättning med och förhållningssätt till 

behandlingsarbetet. Även en förståelse för varandras processer i relaterandet med klienterna 

framhävs.  

En annan aspekt som lyfts fram och förefaller central för behandlaren är hanterandet av 

framförallt negativa känslor som väcks i behandlaren gentemot en klient (motöverföringar). I 

empirin framförs att hen kan göra det på olika sätt. Alla informanter framför kollegial 

stöttning och handledning som bra och konstruktiva sätt att göra detta på. I litteratur och 

forskning ges också stöd för detta (se t.ex. Lennéer Axelson & Thylefors, 1999; Nürnberg, 

2007). Däremot skiljer sig uppfattningen i utsagorna om hur öppen behandlaren ska vara om 

detta gentemot klienten. Om en behandlare kan vara öppen med att berätta om sina 

motöverföringar för klienten som väckt känslorna hos behandlaren är något som också 

problematiseras av Lennéer Axelson & Thylefors (1999). Flera informanter menar att man 

kan göra detta genom återkoppling eller mentalisering av hur ett visst beteende får en 

behandlare att känna sig. Men det förefaller vara i olika hög grad man använder detta sätt och 

framförallt är det nog i graden av öppenheten med sina egna känslor gentemot klienten som 

skiljer sig åt mellan informanterna. Är man som behandlare beredd att visa sig genuint sårbar 
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eller pratar man mer neutralt om hur man känner och/eller upplever något. Genom att 

verkligen visa sina genuina känslor, kan behandlaren troligtvis skapa en emotionellt intimare 

kontakt eftersom öppenhet med känslor ger en naturlig respons tillbaks med detsamma. Detta 

betyder djupare anknytning och starkare känslomässiga band. Det finns dock en risk att 

klienten upplever sig angripen eller påhoppad av behandlarens sätt att uttrycka sina känslor – 

speciellt om dessa har en karaktär av frustration eller ilska. Således är detta bara möjligt då 

klienten är mottaglig för detta. I litteraturen som också bygger på erfarenhet av att arbeta med 

sådan problematik framförs rekommendationer att inte ta motöverföringar med klienter (se 

t.ex. Winnicott, 1965). Men om det finns några studier gjorda på vilket utfall ett sådant 

tillvägagångssätt skulle ha, är inte fastställt eftersom ingenting från tidigare forskning har 

hittats om detta. Det är ju uppenbart av största vikt att behandlaren inte använder klienten för 

att få ur sig sina känslor. Det ideala utgångsläget är ju som ovan problematiserat att klienten 

inte är problemet, utan ”är som den är” – behandlaren får anta en icke-dömande attityd.  

Att kärleksfullt och respektfullt kunna berätta om sina egna negativa projektioner mot en 

klient, så att denne samtidigt kan känna sig accepterad och inte dömd utav behandlaren, torde 

kräva en stor medvetenhet, förståelse och ödmjukhet över sina egna känslor och tankemönster 

samt ett mod och en erfarenhet av att berätta om sina egna tillkortakommande inför en annan 

person. En stor tydlighet med att verkligen kärleksfull bry sig om klienten som person 

samtidigt som det är något med beteendet som inte är acceptabelt och väcker negativa känslor 

i behandlaren som poängteras i Humaniversity psykologin kanske är en förutsättning för att 

detta ska kunna vara ett konstruktivt och vägvinnande sätt. Att göra detta inför en klient 

kräver även en bedömning av om hur klienten kan tänkas hantera en sådan öppenhet och 

direkthet. Här kommer självkännedom, kompetens och erfarenhet in som stora och viktiga 

professionella egenskaper för en behandlare som väljer att vilja göra detta. 
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6 Diskussion 

6.1 Forskningsproblemet och resultatet  

Syftet med studien var att undersöka hur terapeuter på olika behandlingshem och i olika 

sammanhang ser på arbetet med behandlingsrelationen i behandlingen.  

Detta har belysts genom kvalitativa intervjuer och tematisk analys. Materialet som 

presenteras kan ses som exempel på vad de olika informanterna pratat om i intervjuerna 

och som av författaren anses som särskilt relevant och/eller kanske sticker ut lite mot det 

förväntade och normala tanke- och synsättet angående bemötande av klienter och 

hanterande av egna föreställningar och känslor. Fenomenet framstår i försök att dra 

slutsatser som otroligt komplext och svårfångat. De slutsatser som ändå framkommit är 

både sådana som konfirmeras av tidigare forskning och sådana som inte direkt kan 

kopplas till tidigare forskning. 

I jämförelse med den tidigare forskning som gjorts på området, kan denna studie anses bidra 

med lite nya synsätt på öppenhet och kärleksfullt engagemang och framförallt ytterligare 

verifiera vikten av behandlingsrelationens betydelse i förändringsarbete och att behandlarens 

förmåga, kompetens och inställning till relaterandet i behandlingsarbetet är avgörande för hur 

en behandlingsrelation kan utvecklas. En röd tråd som har kunnat skönjas i så gott som alla 

utsagor, är att skapa trygghet och tillit. De olika sätt att förhålla sig till klienten som 

diskuterats ovan har alla haft sin utgångspunkt i att skapa trygghet, tydlighet, förutsägbarhet 

för klienten och att skapa djupare kontakt med denna. 

Avslutningsvis redovisas några av utsagorna som gör starkt intryck på författaren och visar på 

hur ett starkt engagemang med kärlek och en öppenhet kan ge resonans i en klient eller 

kanske en läsare. 

Chris berättar om hur han med öppenhet och tillit har visat sig sårbar och mänsklig 

tillsammans med klienter och hur detta påverkat dem.  

At once they have seen me crying – that changes everything for them. 

David beskriver sitt för att vara en behandlare på behandlingshem ovanliga kärleksfulla 

förhållningssätt tillsammans med tydlighet vad gäller det som klienten behöver förändra.   
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I love you. I may not like your behaviour and I will point it out. And I will show you 

which direction you can go…. And I will be there for you...  

En klient som verkligen kan känna och uppleva att behandlaren verkligen bryr sig om 

denne och kommer att finnas där för denne, måste påverkas av denna kärlek. 

Följande utsaga kan framstå som en kliché, men David avslutade med denna och sa att 

han uppfattar betydelsen av detta budskap som inte nog värderad i förändringsarbete.  

Love is the strongest change factor - by far. 

 

6.2 Metodologiska begränsningar 

De kvalitativa intervjuer som genomförts en gång med vardera av de fyra behandlarna, 

kan sägas ha gett en teoretisk bild av hur de ser på fenomenen som berörts. Resultatet 

skulle ha kunnat fördjupas och förtydligas med uppföljande intervjuer av mer jämförande 

karaktär mellan de olika informanternas synsätt.  

Empirin ger en ganska ensidig bild av behandlingsrelationen eftersom enbart 

behandlarnas syn på fenomenet har belysts. En mer heltäckande bild skulle ha kunnat ges 

med intervjuer av klienter i behandling och efter behandling samt med observerande 

studier. Att genomföra detta skulle medföra olika etiska och praktiska svårigheter, men 

skulle kunna ge ett resultat med större samhällsnytta. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara givande att genomföra studier av hur det mer öppna, jämlika och 

kärleksfulla förhållningssättet som beskrivs av en eller ett par informanter fungerar i 

praktiken. Då skulle det vara aktuellt med en observerande studie som också ser till 

behandlingsresultat över tid och ger både behandlares och klienters upplevelse av 

fenomenet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning med att berätta om syftet med intervjun och förklarande av frågeställningar samt 

förklara praktiska genomförandet och resultatet av intervjun (inspelning, transkribering, 

analyseringsprocess) och tidsåtgång (ca 45 min).  

Informerande om anonymisering eller om önskvärt att inte anonymisera – be om tillåtelse att 

använda namn, arbetsställe, befattning mm. 

 

Tema 1. 

Vad i alliansrelationen bidrar till förändringsprocessen? 

 Hur är synen på behandlingsrelationens betydelse? 

 Vilka mål kan finnas för behandlingen? 

 Vilka kvaliteter behöver finnas i en alliansrelation? 

  

Tema 2. 

Skapandet av alliansrelationen mellan terapeut och klient. 

 Hur skapas och upprätthålls en alliansrelation? 

o Skiljer det sig åt mellan olika klienter eller finns ett gemensamt mönster? 

o Finns det kritiska perioder eller faser? 

o Vilka svårigheter kan finnas? 

 Vilka faktorer påverkar denna process? 

o Hur ser de strukturella/organisatoriska förutsättningarna ut? 

o Vilka villkor råder under placering av klient?  

 Vem står för behandlingskostnaden?  

 Hur frivillig är placeringen? 

o Vilket teoretiskt synsätt är rådande? 

 Syn på roller.  

 Öppenhet/Transparens. 

 Avsikt med behandling. 

o Vilken kompetens/utbildning finns hos terapeuterna? 
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Bilaga 2. 

Tematisk analys 

 

Centrala teman och subteman. 

 Centrala teman 

 Subteman 

 Subteman 

 Faktorer som påverkar behandlingsrelationen.  

 Teoretiskt förhållningssätt 

 Gemensamt synsätt 

 Behandlingsmål 

 Syn på roller 

 Syn på öppenhet gentemot klienten 

 Organisatoriska förutsättningar som påverkar behandlingsrelationen 

 Behandlarna 

 Inställning och motivation hos behandlaren 

 Vikten av att som behandlare må mentalt bra själv 

 Kollegial stöttning 

 Konflikthantering 

 Hantera motöverföringar och vikten av självkännedom 

 Öppenhet med motöverföringar gentemot klienten 

 

 Skapande av behandlingsalliansen 

 Trygghet 

 Bemötande och hanterande av olika beteenden hos klienten 

 

 Vad i behandlingsalliansen bidrar till förändring 

 Den bärande aspekten av behandlingsalliansen 

 Balans mellan förståelse och gränser 

 Behandlingsalliansen som den verksamma faktorn 

 

 

 


