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Abstract 

The treatment alliance has been described in the field of research to play an important role in 

the recovery of patients in psychiatric care. However there has been relatively little research 

concerning the treatment alliance specifically with children. The aim of this study was 

therefore to examine the role of the treatment alliance and how professionals work with the 

treatment alliance with children. Data was collected using qualitative interviews with six 

professionals from different Child and Adolescent Psychiatry Intermediate Care units located 

in Stockholm. The interviews were analyzed using thematic analysis. The themes that 

emerged were; The different dimensions of the treatment alliance, To create entrances and To 

take care of a treatment alliance. The theoretical tools that were used to interpret the results of 

this study were role theory and concepts from Child Alliance Process Theory. Our 

conclusions showed that professionals need to develop a treatment alliance not only with the 

child but also with their parents. Professionals also described the work with the treatment 

alliance as a two-part process that contains ways for professionals to develop and nurture the 

treatment alliance with children.  
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“Om man sparkar på en sten med en viss kraft, då vet man ju att den stenen flyttar sig i en 

viss riktning i en viss längd. Men om man sparkar på en hund eller någonting som är levande 

så kan man aldrig veta hur den reagerar. Den kan klamra sig fast i benet och bita en, den kan 

springa iväg och lägga sig på rygg. Och så är det med alla levande system, att så fort man är 

i kontakt med något som lever så kan man aldrig riktigt veta hur det reagerar. Och det gör att 

man måste vara otrolig flexibel hela tiden... 

För det är inga stenar vi håller på med.” 

 

- Intervjuperson 

 

 

  



 

 

 

 

TACK! 

Vi skulle först och främst vilja ge ett stort tack våra intervjupersoner som tagit sig tid 

till att träffa oss och dela med sig av sina erfarenheter. Vi har fått möjlighet att träffa 

en mängd intressanta människor, som genom sin medverkan gett oss en ökad 

förståelse för deras arbetsområde och vårt forskningsämne. Vi vill därmed ge ett tack 

till de chefer på BUP Mellanvård i Stockholms län, som möjliggjort att vi fått kontakt 

med våra intervjupersoner. Vidare vill vi även ge ett särskilt tack till vår handledare 

Alain Topor, som bidragit med vägledning och uppmuntran under den här perioden.  

 

Vi vill även tacka våra familjer och alla våra fina vänner som har stöttat oss under den 

här perioden. Sist men inte minst vill vi tacka våra partners som fortfarande står vid 

vår sida, trots att vi knappt haft tid med dem.  

 

  

    Lina Arturson & Nathalie Vrede 
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Inledning 

Idag är det synligt i media att unga mår allt sämre psykiskt och att andelen vårdsökande har 

stigit med tiden. I en rapport från Socialstyrelsen (2017) undersöktes hur utvecklingen av den 

psykiska ohälsan har sett ut under åren 2006-2016. Resultatet i rapporten visar att andelen 

barn med psykisk ohälsa har mer än fördubblats denna period. Varför denna utveckling skett 

menar Socialstyrelsen (2017) fortfarande är okänt. Ökningen av psykisk ohälsa bland barn 

och unga kan vi även se i praktiken, genom Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ökande 

besökssiffror. År 2012 besökte 500 000 barn och unga BUP i Stockholms län, år 2016 var 

besökssiffrorna uppe på 850 000 per år (SKL, 2017). BUP omfattar specialistverksamheter 

som arbetar med barn och unga 0-17 år med allvarlig psykisk problematik, som exempelvis 

trauma eller depression (Barn- och ungdomspsykiatrin, 2017). Att besökssiffrorna ökar på 

BUP kan ses som en markör för att det skett en tydlig ökning av barn som behöver 

professionell hjälp. Samhället har ett särskilt ansvar för barn och unga enligt bland annat 5 

kap. Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453), vilket understryker vikten av att samhället 

behöver tackla utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Eftersom det ännu är okänt vad 

ökningen beror på (Socialstyrelsen, 2017), krävs det mer kunskap kring vad det praktiska 

sociala arbetet kan göra för att hantera problematiken.  

 

Forskning i det sociala arbetet fokuserar alltmer på att finna metoder och förhållningssätt som 

främjar goda behandlingsresultat. Därför har arbete med evidens och den evidensbaserade 

modellen fått erkänt högre status (Denhov, 2007). Socialstyrelsen förklarar att evidens bland 

annat omfattar vetenskaplig kunskap kring insatsers effekter (Socialstyrelsen, u.å). 

Kunskapsguiden har utvecklat detta och skriver att den evidensbaserade praktiken inte 

motsäger att relationer i behandlingssammanhang också kan ha betydelse för insatsers effekter 

(Kunskapsguiden, 2015). 

 

En rad studier fokuserar på behandlingsallians, som en aspekt utöver behandlingsmetoder, 

som kan främja goda behandlingsresultat (Zack, Costonguay & Boswell, 2007). Campbell och 

Simmonds (2011) skriver om behandlingsallians som en relation mellan behandlare och 

patient som är betydelsefull för patienters återhämtningsprocess, såväl för vuxna som för 

barn. Återhämtning kan ses som både en individuell och en social process där individen tar 

tillbaka makten över sitt liv och där måendet inte längre tar över tillvaron, trots att svårigheter 
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fortfarande kan förekomma (Topor, 2001). Campbell och Simmonds (2011) skriver även att 

det finns empirisk evidens kring att behandlingsalliansen gynnar positiva behandlingsresultat. 

Hubble, Duncan och Miller (1999) skriver att cirka 30 procent av patienters återhämtning kan 

relateras till behandlingsalliansen, vilket ytterligare styrker relevansen av relationers betydelse 

i behandling. Zack, Costonguay och Boswell (2007) lyfter dock att den befintliga forskningen 

kring behandlingsallians tenderar att fokusera på vuxna patienter. Således saknas tillräcklig 

forskning som fokuserar på behandlingsalliansen med barn som patienter. 

 

Problemformulering 

Då det är okänt varför den psykiska ohälsan bland barn ökar, anser vi att ökningen bör 

hanteras på ett sätt som främjar att unga patienter får den hjälp som anses vara mest gynnsam 

för deras återhämtning. Det har påvisats att behandlingsallians kan ha stor betydelse för goda 

behandlingsresultat, både när det gäller vuxna såväl som barn (Hubble et al., 1999). Samtidigt 

är forskningsområdet kring hur behandlingsallians formas tillsammans med barn relativt 

outforskat (Zack et al., 2007). Behandlingsallians är därför någonting vi anser är viktigt att 

undersöka, för att få en förståelse för hur utvecklingen av behandlingsalliansen kan se ut i det 

praktiska arbetet. På vilket sätt beskrivs behandlingsalliansens roll i det praktiska 

behandlingsarbetet? Hur ser arbetet ut när det kommer till att utveckla en behandlingsallians? 

Genom att undersöka behandlares beskrivningar av hur det praktiska arbetet går till så har vi 

som förhoppning att kunna utöka kunskapen kring behandlingsallians tillsammans med barn. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur behandlingsallians med barn kan se ut 

genom att undersöka hur behandlare beskriver att de arbetar med behandlingsallians i mötet 

med barn. Syftet kommer att besvaras utifrån följande forskningsfrågor: 

 

- Vilken roll har behandlingsallians i behandlingsarbetet med barn? 

- Hur beskriver behandlare att de arbetar för att utveckla en behandlingsallians i mötet 

med barn? 
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Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka behandlares erfarenheter av behandlingsallians 

med barn. Detta innebär att studiens syfte och frågeställningar endast kommer besvaras 

utifrån ett professionellt perspektiv. 

 

Begreppsdefinition 

I följande avsnitt kommer en specificering av begrepp som används genomgående i studien 

presenteras. Detta ämnar ge läsare en grundläggande förståelse för studiens användning av 

dessa begrepp. Begreppen har definierats utifrån författarnas förkunskap.  

 

Behandlare: Generell term som används för samtliga professionella som arbetar med 

behandling på BUP Mellanvård.  

  

Behandling: Avser samtalsbehandling mellan patient och behandlare med varierande 

rehabiliteringssyfte och behandlingsmetod.   

 

Behandlingsrelation: En relation som finns mellan patient och behandlare i en 

behandlingssituation. Patienten kan här vara såväl positiv som negativt inställd till 

behandlingsrelationen. 

 

Behandlingsallians: Utvecklas utifrån behandlingsrelationen då det formats ett positivt 

samarbete mellan behandlare och patient, och tillit har utvecklats.  

 

Alliansbrott: När någonting sker som påverkar behandlingsalliansen negativt. 

 

Koppling till socialt arbete 

Samhället har ett särskilt ansvar för barn, vilket synliggörs bland annat i Barnkonventionen: 

FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) samt i 5 kap. SOL (SFS 

2001: 453). Det sociala arbetet med barn är i konstant utveckling och det finns en ständig 

strävan efter att utveckla och tillämpa teorier och en evidensbaserad praktik som leder till de 

mest gynnsamma resultaten (Socialstyrelsen, u.å). Att förstå vilken roll behandlare anser att 
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behandlingsallians har i behandlingssammanhang med barn kan därför ge en mer nyanserad 

kunskap till området. Dessutom kan behandlarnas beskrivningar om hur de arbetar med 

behandlingsallians anses främja kunskap kring hur gynnsamma behandlingsresultat skulle 

kunna uppnås (Hubble et al., 1999; Zack et al., 2007).  

 

Forskningsöversikt 

I följande avsnitt kommer studiens sökprocess för forskningsöversikten presenteras. Därefter 

redogörs de fyra teman som utgör studiens avsnitt om tidigare forskning kring 

forskningsämnet. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av studiens forskningsöversikt. 

 

Sökprocess 

I sökprocessen har främst EBSCO Discovery Service (EDS) samt ProQuest Social Sciences 

använts. De nyckelbegrepp som användes var “therapeutic alliance OR working alliance OR 

therapeutic relationship OR helping alliance” AND “children OR youths OR adolescents”. 

Vidare har även Google Scholar använts för att eftersöka relevant forskning. Under dessa 

sökningar har sökorden “therapeutic alliance children”, “therapeutic alliance children 

qualitative” “alliance with children qualitative” samt “non-helpful factors therapeutic alliance 

children” använts. Slutligen har referenser i redan funna studier använts för att ytterligare hitta 

relevant forskning tillhörande studiens forskningsområde. Samtliga artiklar som används i 

studiens forskningsöversikt har blivit kollegialt granskade för att den vetenskapliga 

standarden i vår studie ska bli så hög som möjligt.  

 

I sökresultatet framkom många träffar på behandlingsallians, dock färre gällande 

behandlingsallians med barn. Ännu färre omfattade behandlares erfarenheter och perspektiv 

på behandlingsallians med barn. Urvalet av artiklar som används i avsnittet tidigare forskning 

är de som ansågs vara relevanta efter att författarna läste abstrakten på de artiklar som 

framkom om behandlingsallians med barn och vuxna. Studiens syfte är att undersöka aspekter 

kring behandlingsallians med barn som patienter. Tidigare forskning om målgruppen är 

relativt begränsad, därför har vi valt att också använda oss av studier som berör 

behandlingsallians med vuxna som patienter. I dessa fall har vi presenterat och redogjort 

varför vi valt att använda oss av kunskap som finns om behandlingsalliansen för vuxna. 
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Tidigare forskning 

Behandlingsallians som begrepp 

Behandlingsallians är ett aktuellt och omtalat begrepp som med tiden har getts större 

betydelse i behandlingssammanhang. Enligt Campbell och Simmonds (2011) härstammar 

behandlingsallians ursprungligen från Sigmund Freud som talade i termer av exempelvis 

analytisk pakt. Den analytiska pakten innebar att det fanns en ömsesidighet i relationen 

mellan behandlaren och patienten, vilken ansågs vara nödvändig för patientens återhämtning 

(Kanzer, 1981). Zack, Costonguay och Boswell (2007) förklarar att även Anna Freud skrev 

om begrepp som affectionate attachment vilket beskrevs vara en viktig faktor för ett lyckat 

behandlingsresultat tillsammans med barn. Campbell och Simmonds (2011) menar att termen 

behandlingsallians introducerades först år 1956 av Zetzel. Termen beskrevs vidare 

omdefinieras av Greenson år 1965 till working alliance, för att dessutom flera inkludera 

kliniska aspekter som exempelvis fokuserade på behandlarens förmåga att visa 

medmänsklighet i behandlingssammanhang (Campbell & Simmonds, 2011; Novick, 1970). 

Begreppet behandlingsallians har med tiden tilldelats ytterligare tolkningar och definitioner, 

vilket har lett till att begreppet idag ofta används som ett paraplybegrepp (Campbell & 

Simmonds, 2011; Green, 2006). Detta innebär att behandlingsallians kan ha många olika 

aspekter. Aspekterna omfattar diverse relationella och interaktionella faktorer mellan 

behandlare och patient i behandlingssammanhang (Green, 2006, s.426). 

 

En modell av vad behandlingsallians kan innefatta, som frekvent förekommer i samband med 

studier om behandlingsallians med barn, är Bordin’s modell från år 1979. Denna modell 

beskriver Campbell och Simmonds (2011) i sin artikel utifrån från tre aspekter: Bond 

(förbindelse), task (uppgift) och goal (mål). Förbindelsen beskriver en sorts positiv 

tillgivenhet mellan behandlare och patient som består av acceptans, tillit och förtroende. 

Uppgiften utgörs av de insatser som är relevanta för både behandlare och patient. Målet 

innefattar de prioriteringar och behandlingsresultat patient och behandlare kommit överens 

om i början av behandlingen (Ibid.). 

 

Thompson, Bender, Lantry och Flynn (2007) skriver om en utveckling av Bordin’s (1979) 

modell av behandlingsalliansen. Denna nyare modell består av task based (uppgiftscentrerad 

allians) och relationship focused (relationscentrerad allians), där de båda är ömsesidigt 

beroende av varandra. Den uppgiftscentrerade alliansen innefattar att det finns en 
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överenskommelse mellan behandlare och patient angående vilka insatser och vilket slutgiltigt 

mål som ska finnas i behandlingen. Thompson et al. (2007) beskriver att den ämnar ge 

patienten kontroll över sin egen behandling och därmed en känsla av empowerment. Den 

relationscentrerade alliansen har sina rötter i anknytningsteori och syftar att stärka tilliten 

mellan behandlaren och patienten. Thompson et al. (2007) menar att den relationscentrerade 

alliansen kan gynna eventuella anknytningssvårigheter hos patienterna och vidare främja 

förändring.  

 

Barn som patienter 

Campbell och Simmonds (2011) problematiserar hur det kan vara annorlunda för barn än för 

vuxna att forma en behandlingsallians. Dels eftersom barn sällan remitterar sig själva till 

behandling vilket kan medföra att de kan motverka sig behandling, inte förstå varför den 

behövs eller göra att det blir svårt för behandlare och patient att komma överens om det 

slutliga målet i behandlingen. Campbell och Simmonds (2011) menar även att barns ålder och 

kognitiva kapacitet kan påverka att formandet av en behandlingsallians ser olika ut. När det 

gäller barn jämfört med vuxna patienter kan det alltså tänkas vara olika faktorer som spelar 

roll i formandet av behandlingsalliansen. 

 

Baylis, Collins och Coleman (2011) skriver i likhet med Campbell och Simmonds (2011) om 

vikten av att ha barns ålder i åtanke, då de menar att barns emotionella och kognitiva 

utveckling påverkar deras förmåga att bilda en relation till sin behandlare. Dessutom skriver 

Baylis et al. (2011) om motstånd i skapandet av behandlingsallians med äldre barn. Speciellt 

när barn kommer upp i tonåren då deras känsla av autonomi stärks. I vissa fall kan då 

behandlingen i sig uppfattas som vuxnas ingripande vilket då kan skapa motvilja till 

behandling hos barnet (ibid.). 

  

Till skillnad från vad forskning skriver om behandlingsallians med vuxna, menar Baylis, 

Collins och Coleman (2011) i likhet med Campbell och Simmonds (2011) att det inte finns 

några förenade teorier eller forskning som benämner hur det praktiska arbetet med att upprätta 

en behandlingsallians genomförs av behandlare som har barn som patienter. Det saknas alltså 

en enhetlig bild angående hur behandlare praktiskt bör arbeta för att forma en 

behandlingsallians tillsammans med barn som patienter.  
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Vad kan påverka formandet av en behandlingsallians? 

Från behandlares perspektiv 

Campbell och Simmonds (2011) har undersökt behandlares perspektiv på hur de skapar och 

upprätthåller behandlingsalliansen med barn och unga. Genom att använda sig av en mixed 

method kom de i sin studie fram till vilka faktorer som enligt behandlares utsagor är viktiga 

för formandet av en behandlingsallians. Resultatet visar bland annat att när det kommer till att 

forma en behandlingsallians med barn anser behandlare att relationen till patientens föräldrar 

är betydelsefull. Om en förälder inte har tillit till behandlaren eller inte tror på behandlingen 

så är det vanligt att dessa känslor överförs till barnet, vilket försvårar etablerandet av 

behandlingsalliansen. Behandlarna i studien beskriver vidare hur bandet mellan behandlare 

och patient kan se olika ut beroende på patientens ålder, där tonåringar söker mer efter 

identitet, separation samt individualism. Behandlarna förklarar att de i dessa fall behöver inta 

en särskild neutral position för att särskilja sig från andra vuxna i patientens liv (Ibid.).  

 

En annan aspekt som lyfts var vikten av att kunna använda sig av sin intuition som 

behandlare. Intuitionen beskrivs som någonting som möjliggör för behandlaren att kunna 

känna av hur de ska förhålla sig till och förstå barnet i stunden. Det anses även viktigt att visa 

genuinitet och empati i form av att vara följsam samt genom att validera patientens utsagor. 

Behandlarna menar vidare att om de kan använda sig av självreflektion och sina tidigare 

erfarenheter kring att själv vara ung så kan detta generera mer empati och förståelse för 

patienternas situation och problematik (Campbell & Simmonds, 2011). 

 

Från patienters perspektiv 

Ljungberg, Denhov och Topor (2015) skriver i en metastudie om vad som är icke-hjälpande i 

relationen mellan patient och behandlare. I deras forskning har de använt sig av tidigare 

gjorda kvalitativa studier som behandlar intervjupersoner i åldersspannet 16-84 år. Detta 

innebär att de har fokuserat på både på barn och vuxnas upplevelser av icke-hjälpande 

relationer i behandlingssammanhang. Ljungberg et al. (2015) skriver att icke-hjälpande 

relationer kan beskrivas som en opersonlig relation utifrån ett patientperspektiv. Aspekter som 

de menar kan leda till opersonliga relationer beskrivs vara bland annat professionella som har 

ett opersonligt bemötande. Ett opersonligt bemötande beskrivs kunna leda till brister i delar av 

behandlingen samt att det kan bidra till att patienter inte känner sig hörda av sin behandlare. 
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Det kan även vara så att patienterna inte känner sig delaktiga då de inte erhåller det stöd de 

behöver, eller vill ha, i relationen till sin behandlare (Ibid.).  

 

Audet och Everall (2010) har genomfört en intervjustudie som undersöker hur behandlares 

personliga utsagor (“self-disclosure”) i behandlingssituationen kan påverka 

behandlingsalliansen. Studiens intervjupersoner utgjordes av vuxna patienter i åldrarna 22-56 

år. I studiens resultat beskriver Audet och Everall (2010) att patienterna förklarar behandlares 

personliga utsagor på skilda sätt. Ett exempel som berör en personlig utsaga är då behandlaren 

berättar om en erfarenhet som är liknande den problematik patienten själv beskriver. Enligt 

Audet och Everall (2010) används behandlarens personliga utsagor som ett medel för att 

främja en anknytning. Patienterna i studien beskriver dock att dessa personliga utsagor kan 

vara både hjälpande och stjälpande i en behandlingsallians. Om behandlares personliga 

utsagor uppfattades som positiva av patienterna ansågs behandlare bli lättare att relatera till 

och kontakten kändes mer personlig. Däremot i de fall de personliga utsagorna togs emot på 

negativa sätt av patienterna kunde osäkerhet uppstå kring relationen till sin behandlare, 

eftersom patienterna upplevde att behandlaren var för personlig för en behandlingsrelation. 

Patienterna kunde också uppleva att behandlare inte alls förstod situationen när behandlarens 

personliga utsagor försökte likna patientens, då behandlaren istället beskrev någonting långt 

ifrån deras situation. Detta beskrivs som någonting som kan försvåra skapandet av 

behandlingsallians (Ibid.).  

 

Ljungberg et al. (2015) beskriver att en opersonlig relation till behandlaren är det som är 

framträdande i icke-hjälpande relationer. Samtidigt skriver Audet och Everall (2010) i sin 

studie om hur behandlares personliga utsagor kan anses av patienter som både positivt och 

negativt. Dessa studiers slutsatser är intressanta att jämföra med varandra då Ljungberg et al. 

(2015) talar om att opersonliga relationer kan liknas med icke-hjälpande relationer medan 

Audet och Everall (2010) skriver om hur personliga utsagor kan vara gynnande eller icke-

gynnande för relationen beroende på hur dessa utsagor mottas och tolkas av patienten. Att 

från behandlarens sida vara personlig kan alltså kan alltså i vissa sammanhang anses vara 

negativt för formandet behandlingsalliansen, vilket Ljungberg et al. (2015) inte berör i sin 

studie.  
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Att upprätthålla en behandlingsallians med barn som patienter 

Kazdin (1996) undersöker i en kvantitativ studie varför barn och unga väljer att avsluta sin 

behandling och skriver att 40–60 procent av barn som påbörjar sin behandling väljer att 

avsluta denna i förtid. Kazdin (1996) resonerar också kring att patienter som avsäger sig 

behandling förmodligen inte får någon positiv effekt av behandlingen. Kazdin (1996) belyser 

därför riskfaktorer som förklarar varför vissa patienter väljer att avsluta sin behandling i 

förtid. Dessa riskfaktorer förklaras kunna användas för att belysa vilka strategier behandlare 

kan använda sig av för att förebygga patienters avhopp från behandling. En strategi som 

Kazdin (1996) nämner är att behandlare kan försöka forma en hållbar behandlingsallians 

tillsammans med dessa patienter så tidigt som möjligt i kontakten. En behandlingsallians 

mellan behandlare och patient menas vara någonting som konstant kan förändras, både över 

en längre period men även på en så kort tid som under en behandlingssession (Binder, 

Holgersen & Høstmark, 2008). Behandlingsalliansen kan alltså förstås som någonting 

dynamiskt och som behöver tas hand om så att den inte brister och leder till alliansbrott.  

 

Binder et al. (2008) skriver i sin kvalitativa intervjustudie om att försöka återupprätta kontakt 

efter alliansbrott, där barn och unga på olika sätt kommunicerat att de vill avsluta behandling. 

Binder et al. (2008) beskriver olika strategier som behandlare har nämnt kan användas för att 

reparera relationen och bibehålla behandlingsalliansen. En av dessa strategier innefattar att 

behandlarna försöker reparera genom att försöka förstå varför alliansbrottet uppstod utifrån 

patientens synvinkel. Detta genom att lyfta de saker de tror ligger till grund till varför 

patienten vill avsluta behandlingen. En annan strategi är att försöka hantera den ambivalens 

som kan uppstå genom att lyfta, bekräfta och arbeta med den tillsammans med patienten. En 

annan strategi innefattar att behandlare försöker reparera genom att utgå från sin egen 

upplevelse av att kontakten försämrats och lyfta det (Ibid.). Dessa strategier som behandlare 

har beskrivit kan tänkas bli av vikt för att förstå hur behandlare arbetar med att bibehålla en 

behandlingsallians. Att bibehålla en behandlingsallians kan alltså tänkas leda till att barn inte 

avsäger sig behandling i lika stor utsträckning och att de då kan få en större möjlighet till en 

positiv effekt av sin behandling.  

 

Sammanfattning forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis är behandlingsallians ett studerat fenomen. Dock är forskningsfältet 

kring hur behandlingsalliansen ter sig tillsammans med barn som patienter relativt outforskat 
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(Zack, Costonguay & Boswell, 2007). Det finns olika tolkningar av begreppet 

behandlingsallians som används i form av olika modeller som involverar skilda aspekter av 

behandlingsrelationen. Det finns forskning som har lyft att faktorer som ålder, kognitiv 

förmåga och emotionell utveckling kan påverka hur behandlingsalliansen ser ut specifikt med 

barn som patienter. Även föräldrarnas påverkan samt att barn sällan remitterar sig själva till 

behandling beskrivs vara ytterligare faktorer som påverkar hur arbetet med 

behandlingsalliansen med barn kan te sig (Campbell & Simmonds, 2011). Vidare visar 

tidigare forskning att ett opersonligt bemötande mellan behandlare och patient kan påverka en 

behandlingsallians negativt (Ljungberg et al., 2015). Samtidigt kan ett personligt bemötande 

förklaras vara icke-gynnande i behandlingsallians i de fall då det personliga bemötandet tas 

emot av patienten som något negativt (Audet & Everall, 2011).  

 

Vi ämnar att ytterligare bygga på denna kunskap, genom att undersöka hur behandlare 

beskriver behandlingsalliansens roll samt hur behandlare arbetar med behandlingsallians 

specifikt med barn som patienter. Studien har ett induktivt förhållningssätt, men den kunskap 

forskningsöversikten bidrar med är relevant för studiens syfte för att sedan tolka studiens 

resultat. Forskningsöversikten bidrar med kunskap som kan hjälpa oss att problematisera och 

motivera studiens empiri. Det kan även tänkas att forskningsöversikten bidrar med aspekter vi 

kan jämföra och kontrastera vårt resultat med. Utöver detta ämnar forskningsöversikten att 

bidra med en överblick av forskningsämnet för studiens läsare.  

 

Teoretiska verktyg 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska verktyg som kommer användas för att tolka 

studiens resultat. Först kommer en beskrivning av den symboliska interaktionismen 

presenteras, tillsammans med Trost och Levins (2010) rollteori och tillhörande begrepp. 

Därefter redogörs Baylis, Collins och Colemans (2011) Child Alliance Process Theory med 

en presentation av begreppen Alliance Dependant Behaviors och Alliance expectant 

behaviours. Denna studie har ett induktivt förhållningssätt och därför har dessa teoretiska 

verktyg valts ut efter datainsamling och databearbetning av studiens empiri. I slutet av detta 

avsnitt kommer en beskrivning av hur vi kommer använda oss av dessa teoretiska verktyg för 

att tolka studiens resultat.  
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Symbolisk interaktionism och rollteori 

Den symboliska interaktionismen är ett teoretiskt perspektiv som utvecklades vid University 

of Chicago på 1920-talet och härstammar från influenser av filosofisk pragmatism, 

psykologisk behaviorism och Simmelsk sociologi (Ritzer, 2009). Perspektivet beskriver att 

människors mentala processer utvecklas i den sociala verkligheten och att människor skapar 

mening genom det sociala samspelet med andra (Ibid.). Förutsättningsvis är individens 

verklighet i ständig förändring (Mead, 1934/1976). Inom den symboliska interaktionismen ses 

individen som en aktör som gör aktiva val. Dessa val kan påverka både individens egna, men 

även andra individers, upplevelser av verkligheten (Blumer, 1969).  

  

Rollteori anses vara ett bidrag till det interaktionistiska perspektivet. Teorin beskriver hur 

individer har förväntningar på sig från det samhälle och de grupper de tillhör (Trost & Levin, 

2010, s. 62). Grupptillhörigheten menas skapa dynamiska processer, vilket innebär att det 

uppstår en socialisation inom gruppen. I en socialisation behöver individerna förhålla sig till 

både sig själva och andra i gruppen, vilket liknar vissa av den symboliska interaktionismens 

grundförutsättningar (Ibid., s. 62). Denna studie kommer utgå från Trost och Levins (2010) 

förståelse av Ralph Lintons rollteori som infördes år 1936. Denna rollteori kan användas för 

att förstå hur individer påverkas av grupptillhörighet, samt för att förstå hur individer förhåller 

sig till sig själva och andra vid interaktion. Vi har därför valt att utgå från följande begrepp: 

position, förväntningar, beteende och roll (Ibid., s. 163-164). 

 

Positioner, förväntningar, beteende och roll 

Individer beskrivs finnas som enheter i olika grupper. Varje individ har en position i gruppen 

den tillhör. I en grupp finns flertal individer som har olika givna positioner. Inom gruppen 

behöver individer förhålla sig till sin egen såväl som andras positioner. En individ kan 

exempelvis ha positionen lärare, om det finns andra positioner som står i motsats till lärarens 

position. Därför krävs det att positionen elev finns, för att positionen lärare ska kunna finnas 

(Trost & Levin, 2010).   

  

Utifrån grupptillhörigheten och genom inverkan från gruppens medlemmar så erhåller 

individen olika förväntningar på sig själv. Individer lär sig på så sätt outtalade normer och 

uttalade regler utifrån tillhörighet och identifiering med gruppen. Förväntningarna startar 

också en process inom individen. Processen förklaras utgöra den roll som individen har i olika 
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situationer. Därför förklaras förväntningar påverka hur individen agerar i olika situationer. På 

samma gång kan inte förväntningar alltid förklara varför individen agerar som den gör. 

Individer kan nämligen välja att inte agera i linje med de förväntningar de har på sig. En 

individs beteende kan därför te sig på en mängd olika sätt (Trost & Levin, 2010). 

  

De positioner som står i motsats till individens position har även egna förväntningar på sig. I 

interaktion mellan två individer finns det därför en mängd olika beteenden som anses vara 

rimliga beteenden. Det finns ändå vissa gånger individer går över en viss gräns, när den ena 

agerar på ett sätt som inte uppfattas som rimligt av den andra, vilket gör att förvirring kan 

uppstå (Trost & Levin, 2010).  

 

Child Alliance Process Theory 

Baylis, Collins och Coleman (2011, s. 83) har utvecklat ett teoretiskt ramverk som ämnar 

agera som en riktlinje för hur behandlare kan tänkas främja utvecklingsprocessen av 

behandlingsallians tillsammans med barn som patienter. Behandlare beskrivs kunna utveckla 

behandlingsallians genom att utföra vissa handlingar i behandlingssituationen. För att 

tydliggöra vad behandlares handlingar kan innebära har Baylis et al. (2011) utvecklat sina 

egna begrepp, Alliance Dependent Behaviours (ADB) samt Alliance Expectant Behaviours 

(AEB). ADB berör handlingar som initieras självmant av behandlare och AEB berör 

handlingar som sker på respons i specifika situationer. Författarna nämner att båda begreppen 

används i olika omfattning av behandlare, under olika skeden av behandlingsalliansens 

utveckling. Författarna förutsätter att utvecklingen av behandlingsallians är föränderlig, vilket 

innebär att utvecklingsprocessen inte alltid leder till att behandlingsalliansen konstant blir 

starkare (Ibid., s. 88). 

 

Alliance Dependent Behaviours 

ADB har vi valt att översätta som förväntade allians-främjande beteenden. ADB skildrar 

någonting som kallas för microskills. Dessa microskills innefattar specifika saker som 

behandlare gör för att antingen initiera eller reparera behandlingsalliansen. Några exempel på 

dessa microskills beskrivs vara att behandlaren försöker göra saker tillsammans med barnet, 

uttrycker att den bryr sig om barnet eller att behandlaren försöker att inte prata så mycket. 

Behandlaren beskrivs använda sig av dessa microskills i inledningsskedet av kontakten med 

barnet, men även i situationer då behandlingsalliansen har påverkats negativt i syfte att 
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reparera alliansen (Baylis et al., 2011). Med detta menas att microskills kan användas i olika 

situationer med samma syfte, alltså för att stärka utvecklingsprocessen av 

behandlingsalliansen. 

 

Alliance Expectant Behaviours 

AED har vi valt att översätta som responsdrivna allians-främjande beteenden. AEB omfattar 

skills behandlaren innehar. Dessa skills beskrivs vara situationsbundna och responsdrivna, då 

behandlaren reagerar och handlar för att hantera specifika situationer som uppkommer under 

behandlingens gång. Skills ter sig alltså på ett annorlunda vis än microskills, eftersom 

behandlaren inte kan visa skills innan en situation uppstår som tillåter behandlaren att 

respondera (Baylis et al., 2011.). Ett exempel som förklarar detta är att en patient behöver dela 

med sig av någonting till sin behandlare, för att behandlaren ska ha en möjlighet till att 

validera patientens känslor. Om behandlaren då lyckas använda sig av sina skills så förmedlar 

behandlaren en förståelse gentemot patienten, eftersom den agerar på ett sätt i situationen som 

får patienten att känna förtroende till behandlaren. Detta menas vara stärkande för 

utvecklingen av behandlingsalliansen (Ibid.). 

 

Teoretiska verktygens relevans för tolkning av studiens resultat 

Vi anser att rollteorin kan användas för att förstå hur människor beter sig i olika situationer 

(Trost & Levin, 2010). Vi har vidare använt oss av rollteori som en övergripande 

tolkningsram för att försöka redogöra för vilka förväntningar behandlarna kan tänkas ha på 

sig själva i olika positioner (Ibid.). Rollteorin är på så vis användbar för att förstå hur 

människor handlar. Vi anser att begreppet förväntningar kan användas för att försöka förstå 

hur behandlarna beskriver behandlingsalliansens roll. Begreppet kan även användas för att 

förstå hur behandlarna beskriver att de arbetar med en behandlingsallians. Detta eftersom de 

normer och regler som behandlarna själva upplever att de måste förhålla sig till i deras 

position, skapar en process som utgör behandlarens roll. Denna roll menas kunna påverka hur 

behandlaren väljer att agera i olika situationer. Även om individer inte alltid menas agera i 

linje med dessa förväntningar, så kan rollteorin användas för att försöka förklara hur 

behandlarna förhåller sig till sin egen, samt andras roller, i arbetet med behandlingsallians 

(Ibid.).  
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Vi anser att begreppen Alliance Dependent Behaviours samt Alliance Expectant Behaviours, 

är lämpliga för oss att använda oss av för att förstå studiens resultat, då dessa har tydliga och 

relevanta begreppsdefinitioner. Begreppen kan därför tänkas ge studien en tydligare bild av 

vilken typ av microskill eller skill våra intervjupersoner beskriver att de använder sig av i 

olika situationer. I tolkningen av studiens resultat kan microskills och skills därför tänkas 

underlätta förståelsen för våra intervjupersoners agerande. Problematiskt med denna teori kan 

dock vara att microskills och skills inte har använts som teoretiska begrepp i annan forskning. 

Detta öppnar upp för ett visst tolkningsutrymme kring hur dessa begrepp kan hjälpa oss att 

förstå studiens resultat. 

 

Metod 

I följande avsnitt redogörs de metodologiska valen. Även urvalsförfarande, skapandet av 

intervjuguide samt studiens tillvägagångssätt kommer presenteras. Avslutningsvis kommer 

validitets- och reliabilitetsfrågor, samt etiska ståndpunkter diskuteras.  

 

Metodval 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva våra intervjupersoners erfarenheter och tankar 

kring behandlingsallians, vilket ledde oss till att välja en kvalitativ forskningsmetod. Kvale 

och Brinkmann (2014) förklarar att en kvantitativ ansats inte kan ge samma möjligheter till en 

mångfasetterad bild av undersökningspersoners berättelser och erfarenheter på samma sätt 

som en kvalitativ ansats. Dessutom kommer studien inte samla in kvantifierad data eftersom 

syftet är att ta reda på hur behandlare med egna ord beskriver vad behandlingsalliansen 

innebär för dem, samt hur de beskriver att de arbetar med behandlingsallians. Den kvalitativa 

ansatsen anses därmed relevant för att kunna erhålla en nyanserad förståelse för hur 

behandlarna resonerar kring vårt forskningsproblem.  

 

För att inhämta vårt datamaterial har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Denna intervjumetod tillåter utformandet av en intervjuguide, som fungerar som ett 

stöd i intervjusituationen i form av förutbestämda frågor i olika teman. Semistrukturerade 

intervjuer möjliggör även att intervjuaren kan ställa följdfrågor i syfte att försöka utveckla 

intervjupersoners svar i de fall intervjuaren upplever att intervjupersonernas beskrivningar av 
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sina erfarenheter inte är tillräckligt nyanserade. Semistrukturerade intervjuer innebär alltså att 

intervjusituationen ger ett visst utrymme för flexibilitet som intervjuaren kan utnyttja 

(Bryman, 2011). 

 

Vetenskapsteoretiskt ställningstagande 

Vi har valt att använda oss av ett konstruktionistiskt ställningstagande, vilket innebär att den 

sociala verkligheten och dess företeelser anses vara föränderligt och kan påverkas av 

individer. Detta innebär att behandlingsallians inte existerar i sig i den sociala verkligheten, 

utan att det är våra intervjupersoner som ger behandlingsallians mening och omfattning 

(Bryman, 2011, s. 36-39). Vi har vidare valt att använda oss av ett fenomenologiskt 

kunskapsteoretiskt perspektiv som förklaras av Bryman (2011, s. 33-35) som ett 

tolkningsperspektiv, vilket eftersträvar att förstå hur individer skapar mening i det sociala 

sammanhang de befinner sig i. Hur en individ förstår samt tolkar sina och andras handlingar, 

menas påverka individens handlande. Detta perspektiv är relevant för studiens syfte för att 

kunna analysera hur behandlarna beskriver behandlingsalliansens roll i arbetet med barn, men 

också för att förstå varför behandlarnas handlingar utförs i den sociala verklighet som våra 

intervjupersoner beskriver. Dessa ontologiska och kunskapsteoretiska antaganden kommer 

ligga till grund för hur vi sedan väljer att förstå samt tolka den kunskap vår studie genererar.  

 

Urval och urvalsprocess 

Studiens urval består av behandlare som arbetar på Barn- och ungdomspsykiatrins Mellanvård 

i Stockholms län. BUP Mellanvård är en specialistverksamhet som stärker upp den lokala 

Öppenvården vid behov av utökade insatser. Det som skiljer Mellanvården från Öppenvården 

är att de har möjlighet att utföra intensiv och specialanpassad behandling, även i andra miljöer 

än på mottagningen (Barn- och ungdomspsykiatrin, u.å). Urvalet har genomförts målinriktat, 

då vi endast valt att intervjua behandlare från BUP Mellanvård. Målinriktat urval innebär att 

välja ut individer specifikt för sitt forskningsändamål genom att genomföra en urvalsprocess i 

två steg (Bryman, 2011). I detta fall har vi initialt valt ett urval från BUP Mellanvård i 

Stockholms län. I det andra steget av urvalsprocessen valde vi att endast intervjua 

yrkesgruppen behandlare från de som arbetar på dessa specifika arbetsplatser. Anledningen 

till att vi riktat in oss på behandlare från BUP Mellanvård, är för att vi anser att dessa har stor 

erfarenhet av relationsskapande med barn som har allvarlig psykisk problematik. Behandlarna 

på Mellanvården arbetar mer intensivt med patienter än vad Öppenvården gör vilket kan 
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förstås som att behandlarna på Mellanvården har större möjligheter att arbeta med 

behandlingsallians tillsammans med sina patienter. Därför anses behandlare på Mellanvården 

vara de som är mest lämpade för att besvara studiens syfte och frågeställningar. De 

behandlare som kontaktades och var först med att tacka ja till att medverka i studien är de som 

valdes ut till att vara studiens intervjupersoner, vilket innebär att urvalet till viss del även 

utgörs av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

 

Genomförande 

 

Urval 

För att rekrytera intervjupersoner tog vi kontakt med enhetschefer på vardera BUP 

Mellanvårdsenhet i Stockholms län och bad dem fråga behandlare från deras enheter om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi fick svar från sammanlagt sex behandlare och 

kunde därmed boka in dessa för intervju. Intervjupersonerna fick ett informationsbrev skickat 

till sig som förklarade studiens syfte samt innehöll information om hur vi förhåller oss till 

forskningsetik i samband med intervjuerna (Bilaga 1). Studiens urval består av två kvinnor 

och fyra män i åldrarna 50 till 63 år. Samtliga jobbar inom Mellanvården i Stockholms län 

och har olika befattningar, men samtliga arbetar som behandlare med barn och unga i åldrarna 

4-17 år. För anonymitetens skull kommer respondenternas yrkesbakgrund, könstillhörighet 

samt ålder inte redogöras ytterligare.  

 

Intervjuguide och intervjusituation 

Vi har till viss del använt oss av förförståelse i utformandet av intervjuguiden (Bilaga 2). Vi 

anser att förförståelsen vi fått genom att arbeta med tidigare forskning i studiens 

forskningsöversikt har varit behjälplig för att ställa relevanta och varierande frågor kring det 

fenomen vi undersöker. Vi har även formulerat frågor genom att hämta inspiration från 

liknande studiers intervjuguider, detta för att inte låta vår förförståelse vara den primära källan 

för utformandet av studiens intervjuguide. 

 

I intervjusituationen användes stängda såväl som öppna frågor. Detta för att inte förutsätta att 

en fråga skulle vara relevant för samtliga intervjupersoner att svara på. Ett exempel på en 

sådan stängd fråga lyder: Kan man förstöra en behandlingsallians? De intervjupersoner som 

svarade ja fick då en följdfråga, medan de som svarade nej på tidigare fråga fick möjlighet att 
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svara på en helt annan fråga istället. Användandet av stängda frågor ansågs alltså relevant för 

vår studie för att inte framkalla hypotetiska svar från intervjupersonerna eftersom vi strävar 

efter att vara förutsättningslösa gentemot intervjupersonernas erfarenheter. Detta då studien 

strävar efter att förstå hur behandlare beskriver sina egna erfarenheter och upplevelser, inte 

vad våra intervjupersoner tror att vi som intervjuar är intresserade av att höra. Totalt sex 

intervjuer genomfördes och dessa pågick mellan 35 till 65 minuter. Samtliga intervjupersoner 

gav tillåtelse till att spela in ljudet under intervjuerna, vilket möjliggjorde att transkribering av 

samtliga intervjutillfällen var möjligt. Inspelningarna gjordes via en app på telefonen där båda 

forskarna spelade in ljudet för att säkerställa att detta spelades in ordentligt. 

 

Bearbetning och analys av empiriskt material 

Det fenomenologiska kunskapsteoretiska perspektivet innebär att när forskare försöker förstå 

den sociala verkligheten för undersökningspersoner, är det viktigt att verkligheten inte 

påverkas av förförståelse och förkunskap (Bryman, 2011; Szklarski, 2015). Vi har i linje med 

detta använt oss av ett induktivt förhållningssätt i vår analys, vilket innebär att vi inte använt 

oss av teori i samband med bearbetning av studiens material. Studiens resultat som utvunnits 

från studiens induktiva tematiska analys har sedan analyserats med hjälp av teoretiska verktyg 

under studiens avsnitt analys och diskussion av studiens resultat.  

 

Transkribering  

Efter varje intervjutillfälle turades vi om att transkribera intervjuerna, för att så snart som 

möjligt i forskningsprocessen komma igång med analysarbetet. Ljudfilerna transkriberades 

genom att ordagrant skriva ner vad intervjupersonerna berättade. När citaten efter 

databearbetningen sedan togs ut ändrades vissa av orden, för att se till att meningen i 

intervjupersonernas berättelser framkom. Detta innebär att onödigt mummel samt 

formuleringar av talspråk togs bort från citaten. Även platser, namn och annat som skulle 

kunna identifiera intervjupersonerna ändrades för att bevara anonymiteten.  

 

Tematisk analys 

För att sedan analysera studiens material har vi valt att använda oss av Braun och Clarke’s 

(2006) tematiska analys för kvalitativ data. Det induktiva förhållningssättet i en tematisk 

analys innebär att de teman som utvinns i analysen genereras direkt utifrån materialet (Braun 
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& Clarke, 2006, s 12). Vi har därför strävat efter att förhålla oss öppna och låtit det empiriska 

materialet, alltså behandlarnas egna erfarenheter, vara den huvudsakliga vägvisaren mot ett 

resultat under analysen. Resultatet i den tematiska analysen framställs genom att forskaren 

finner teman, genom att hitta koder eller mönster i det insamlade datamaterialet. Arbetet i den 

tematiska analysen beskrivs genomföras utifrån sex faser (ibid.).  

 

Den första fasen innefattar att vi aktivt har läst igenom materialet flera gånger och skrivit ner 

idéer till koder, som vi vidare använder oss av i nästa fas (Braun & Clarke, 2006, s.17).   

 

I den andra fasen har vi genomfört kodningen, vilket innebär att vi hittade specifika delar i 

materialet som vi fann särskilt intressanta (Braun & Clarke, 2006, s 18). Eftersom vi har ett 

induktivt förhållningssätt i vår analys har vi inte försökt hitta koder utifrån förutbestämda 

teoretiska premisser. I denna fas var det därför ett stort antal koder som togs ut och dessa 

berörde olika aspekter av behandlingsallians. I både den första och andra fasen valde vi att 

arbeta var för sig, för att sedan sammanstråla i den tredje fasen. 

 

I den tredje fasen genomfördes tematiseringen, vilket innebär att koderna grupperades på ett 

meningsfullt sätt för att bilda teman (Braun & Clarke, 2006). Här arbetade vi självständigt 

vardera forskare för sig, för att senare tillsammans diskutera vilka teman vi hittat och varför 

dessa var essentiella. I denna fas upptäckte vi att det var många liknande koder vi hade hittat, 

men att det fanns vissa nyanseringar kring hur vi hade tolkat koderna. Tillsammans utformade 

vi även en mind-map, för att kunna överblicka den mängd med teman vi hade hittat. Detta 

underlättade arbetet i denna fas, då vi fick en större förståelse för hur våra olika koder och 

teman hörde samman med varandra.  

 

I den fjärde fasen reviderade vi de temana vi hittat, genom att arbeta i två steg (Braun & 

Clarke, 2006). I det första steget såg vi till att samtliga teman var sammanhängande samt att 

det material som fanns i varje enskilt tema var relevant. I de fall teman ansågs vara irrelevanta 

efter det här steget så reviderades de eller togs bort. I det andra steget validerades de teman 

som vi ansåg var relevanta genom att vi tittade på dem individuellt och sedan i jämförelse 

med materialet i stort, för att se till att dessa inte blivit tagna ur sin kontext (Ibid., s 20).  

 

I den femte fasen beskriver Braun och Clarke (2006, s. 22) att forskarna ska börja namnge 

sina teman genom att uppmärksamma själva kärnan i temat. Detta genomfördes genom att vi 
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försökte förstå varför vardera tema är intressant och vad dessa egentligen berättar. I denna fas 

namngav vi våra tre huvudteman, som omfattar ett olika antal underteman. Huvudtemana har 

namngetts som följande: Behandlingsalliansens olika dimensioner, Att skapa ingångar och 

Att vårda en behandlingsallians.  

 

Den sjätte fasen menar Braun och Clarke (2006) innefattar att sammanställa den slutgiltiga 

analysen. Den sammanställda analys ska gå bortom analysmaterialet och fånga varför 

fenomenet är intressant och meningsfullt, för att försöka förmedla detta till läsaren. Vi har 

därmed försökt diskutera och tillsammans sammanställa analysen så att den är logisk och 

sammanhållen, både inom separata teman och genomgående i texten. Dessutom innehåller 

resultatet citat från datamaterialet som enkelt ska kunna kopplas ihop med essensen i de 

teman som framställts (Ibid., s. 23).  

 

Tillförlitlighet 

I denna studie förhåller vi oss till hur Bryman (2011) använder sig av begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet i ett kvalitativt sammanhang.  

 

Trovärdighet enligt Bryman (2011) kan likställas med intern validitet och syftar till om 

forskaren lyckats uppfatta och beskriva den sociala verklighet som studerats på ett sätt som 

kan tänkas vara acceptabelt i andra människors ögon. Vidare bör forskaren rapportera 

resultaten till de intervjupersoner som varit delaktiga i forskningen (Bryman, 2011, s. 354). 

För att öka studiens trovärdighet kommer vi låta intervjupersonerna ta del av vår 

forskningsrapport när den är färdig, vilket innebär att vi kontinuerligt strävar efter att 

intervjupersonernas sociala verklighet framställs på ett respektfullt och genuint sätt.  

Vi har även tagit del av tidigare forskning som berör studiens forskningsområde, vilket har 

möjliggjort för oss att motivera och ifrågasätta studiens resultat. Detta för att se ifall det finns 

likheter och skillnader gentemot vad tidigare studier har kommit fram till, vilket kan tänkas 

generera högre trovärdighet (Ibid.).  

 

Pålitlighet menar Bryman (2011) kan likställas med begreppet reliabilitet, och innefattar att en 

studie ska vara tydlig nog att kunna replikeras av en annan forskare vid ett annat tillfälle. Vi 

har genomgående i vår forskning haft som avsikt att vara transparenta och konsistenta genom 
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att tydligt redogöra för studiens tillvägagångssätt och andra val som gjorts under 

forskningsprocessen. Detta för att sträva efter en så hög pålitlighet som möjligt.   

 

Den kvalitativa metoden får ofta kritik för att den är subjektiv och att urvalet ofta är för litet, 

vilket leder till att resultatet inte går att generalisera till en större population (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.187). Bryman (2011) motsäger detta och beskriver att kvalitativ forskning 

snarare bör sträva efter överförbarhet istället för generaliserbarhet. Bryman (2011) menar att 

forskare bör söka undersökningspersoners täta beskrivningar av ett fenomen. Dessa 

beskrivningar kan sedan användas av andra människor för att bedöma hur pass överförbara 

resultatet är till andra kontexter (Ibid., s.355). Vi ämnar därför inte att generalisera studiens 

resultat, eftersom syftet med denna studie är att undersöka behandlares erfarenheter om 

behandlingsallians med barn i en specifik kontext. Vi har istället en förhoppning om att 

studien kan ge en utökad förståelse för hur en del av det praktiska arbetet med 

behandlingsallians med barn kan se ut.  

 

Etiska överväganden 

Vi har kontinuerligt under forskningsprocessen ämnat förhålla oss till etiska överväganden. 

Studien har bland annat inspireras av Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivningar av hur 

kvalitativa forskare bör förhålla sig etiskt gentemot sina intervjupersoner. Studiens författare 

har därför tillsammans diskuterat etiska ställningstaganden under samtliga delar av 

forskningsprocessen. Ett exempel på detta var att författarna diskuterade etik i samband med 

urvalsprocessen. Denna diskussion ansågs nödvändig då BUP Mellanvårdsenheter består av 

små arbetsgrupper, vilket kunde tänkas påverka huruvida anonymisering i samband med 

transkribering kunde anses som tillräcklig för att säkerställa intervjupersonernas 

konfidentialitet. Därför gjordes valet att moderera intervjupersonernas utsagor, samtidigt som 

meningen i det som beskrivits bevarades. Detta genomfördes genom att ta bort ord från 

meningar, som annars kunnat ge ledtrådar och gjort att kollegor kände igen varandras 

uttalanden.  

 

Studiens författare har även förhållit sig i linje med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer som berör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
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Informationskravet 

I den initiala kontakten mellan forskarna och intervjupersonerna fick samtliga 

intervjupersoner information kring studien i form av ett informationsbrev, vilket skickades ut 

till respektive enhetschef och intervjuperson (bilaga 1). Forskarna gick även igenom 

övergripande information ytterligare en gång innan intervjun påbörjades. Vid detta tillfälle 

informerade forskarna även intervjupersonerna om vad deras deltagande i studien innebar. 

Detta för att säkerställa att informationen i informationsbrevet hade nått ut till varje 

intervjuperson som skulle medverka (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet  

Den övergripande informationen upprepades innan intervjuerna påbörjades, för att 

intervjupersonerna skulle få chansen att ta ställning till huruvida de ville medverka i studien. 

Samtliga intervjupersoner är vuxna som talar utifrån sina egna erfarenheter, vilket innebar att 

de själva kunde välja att lämna samtycke till att medverka i studien. Forskarna i denna studie 

var också noga med att informera om att intervjupersonerna närsomhelst kunde avbryta 

intervjusituationen eller i efterhand avsäga sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet 

Intervjupersonerna fick även information angående hur materialet som samlades in skulle 

behandlas och förvaras. Studiens författare efterfrågade även om det var okej att spela in 

ljudet under intervjun. Vidare fick intervjupersonerna information om att anonymisering av 

det insamlade material skulle ske under transkriberingen. Detta för att se till att 

intervjupersonerna skulle känna att de genomgående kunde tala fritt kring de frågor vi ställde 

i intervjusituationen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nyttjandekravet  

Det betonades av studiens forskare innan intervjun att intervjupersonernas utsagor inte 

kommer användas i andra sammanhang än i denna studie som de har gett samtycke till. 

Intervjupersonerna fick även information om att samtliga inspelningar och transkriberingar 

kommer att raderas när studien är godkänd (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat 

I följande avsnitt kommer följande tre teman presenteras: Behandlingsalliansens olika 

dimensioner, Att skapa ingångar samt Att vårda en behandlingsallians. Dessa teman har vi 

funnit i vår empiri genom att använda oss av en tematisk analys.  

 

Studiens intervjupersoner kommer benämnas i vår resultatredovisning med följande 

könsneutrala namn: Alex, Robin, Charlie, Kim, Eli och Billie. Pronomenet hen kommer 

användas genomgående, dels för ytterligare anonymisering men även på grund av att studien 

inte syftar till att analysera materialet i ett genusperspektiv. 

 

Behandlingsalliansens olika dimensioner 

I följande tema kommer vi belysa hur behandlarna på olika sätt har beskrivit 

behandlingsalliansens olika dimensioner. Dessa dimensioner uppfattas som någonting som 

finns i behandlingssammanhang och hör till hur behandlarna begripliggör begreppet 

behandlingsallians.   

 

Behandlingsallians som medel 

Flera av våra intervjupersoner har delat med sig av tankar angående behandlingsalliansens 

betydelse. De beskrivningar som har varit framstående i behandlarnas utsagor är att 

behandlingsalliansen anses vara oumbärlig i behandlingssammanhang med barn. Nedan 

beskriver Kim alliansens betydelse som en förutsättning för goda behandlingsresultat. “Har 

du inte allians så tror jag att det är omöjligt att lyckas med sitt uppdrag.” Kim väljer här att 

förklara behandlingsalliansen som en sorts förutsättning för framgång i behandling, oavsett 

uppdragstyp. Därför kan behandlingsalliansen anses vara en nödvändighet för att behandlarna 

ska kunna bemöta och arbeta med patienter, oberoende vilken typ av svårighet eller 

problematik patienterna har.  

 

I behandlingssammanhang använder behandlarna olika arbetsmetoder och anpassar dessa för 

att lyckas med sitt uppdrag. Kim skiljer här behandlingsalliansen från andra arbetssätt och 

metoder, och menar att behandlingsalliansen är en förutsättning för att kunna upprätta ett 

fungerande och hjälpande behandlingsarbete. 
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Det spelar ingen roll vad du har för teorier eller metoder. Om vi inte säger ja till 

varandra och att den jag träffar säger ja till att möta mig, då är det kört. … med det menar 

jag inte att metoden inte är viktig, men det kommer senare.  

 

Behandlingsalliansen beskrivs av Kim som en sorts pusselbit som behövs genomgående i 

behandlingssammanhang. Att säga ja till varandra kan innebära att behandlaren och patienten 

behöver få en förståelse för varandras roller i den kontext och situation som de befinner sig i. 

Detta innebär att behandlaren behöver vara mottaglig för patienternas åsikter och önskemål i 

behandlingssammanhanget. Ömsesidigheten blir viktig i behandling för att kunna arbeta 

tillsammans och för att kunna skapa en mottaglighet och vilja till förändring hos patienten. 

Därför förklaras teorier och metoder som någonting sekundärt i sammanhanget.  

 

Vidare beskriver Billie hur en behandlingsallians är viktig för att behandlaren ska kunna göra 

en bedömning av patientens tillstånd. 

 

Utan en allians delger inte patienten mig saker som kan vara viktiga, för 

behandlingen senare och för bedömningen nu, kring vad det är för svårigheter som patienten 

har… Alliansen är grunden för bedömning och den fortsatta behandlingen.  

 

Billie menar alltså att behandlingsalliansen, inledningsvis och under resterande 

behandlingstid, blir en utgångspunkt för att patienterna ska känna att de vill anförtro sina 

erfarenheter och känslotillstånd till en behandlare. Det är alltså ett förtroende och en öppenhet 

som beskrivs uppstå i en behandlingsallians. Behandlingsalliansen kan därför tänkas innebära 

att behandlarna behöver få sina patienter att känna sig tillräckligt trygga. Tryggheten kan bli 

en viktig del för att patienterna ska kunna känna ett tillräckligt stort förtroende till sin 

behandlare för att våga överlämna sina bekymmer hos dem. Utan ett förtroende skulle 

behandlarna säkerligen inte få höra känsliga delar av patientens historia. Vidare skulle 

troligtvis inte heller en behandlingsallians kunna uppstå, vilket i sin tur skulle kunna göra det 

svårare att arbeta med patienternas nutid eller framtid på ett adekvat sätt.  

 

Att behandlingsalliansen inger trygghet kan även vara problematiskt, då det kan finnas en risk 

att ingå i ett gemensamt undvikande av känsliga samtalsämnen. Som konsekvens till detta kan 

behandlarna i dessa fall välja att inte ta del av patientens svåra berättelser. Nedan talar Eli om 

detta. 
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Är inte jag som behandlare så mån om att hitta det sätt som fungerar, utan mer 

värnar om att vi ska få en bra kontakt och en god relation så finns det risk att man går in i ett 

gemensamt undvikande av det som är svårt. För det är så himla jobbigt att prata om. Men vi 

kan få en väldigt fin stund tillsammans. Då tycker jag att man sviker sina patienter. 

 

Att tala om svårigheter kan innebära att relationen blir skör, vilket Eli förtydligar inte bör 

påverka huruvida behandlaren väljer att ta itu med dessa känsliga ämnen eller inte. I 

situationer när behandlaren gör de relationella delarna av behandlingsalliansen till främsta 

prioritet, kan det innebära att behandlingsalliansen kan verka negativt för 

behandlingssammanhanget. Om de trygghetskänslor som beskrivs finnas i 

behandlingsalliansen görs till första prioritet, så menas behandlaren undgå att vässa sin 

kompetens och därför brista i den vård den ger till sin patient. Behandlarens välvilja av att 

använda sig av behandlingsalliansen kan på så vis leda till ett annat utfall än menat. Eli lyfter 

kanske denna aspekt kring behandlingsallians för att framhäva meningen med att se 

behandlingsalliansen utifrån ett professionellt perspektiv. Att det finns en poäng med att 

behandlarna påminns om vilket uppdrag de har samt vilken kompetens behandlarna behöver 

använda sig av i behandlingssammanhang med barn. Svårigheterna med att använda 

behandlingsallians som en sorts metod kan därför tänkas ligga i hur behandlarna förstår 

behandlingsalliansen och vad den innebär i ett praktiskt behandlingsarbete. 

 

Behandlingsallians som formell aspekt 

Billie är en av flera intervjupersoner som talade om att arbetet med behandlingsallians kräver 

att det finns ett tydligt mål med uppdraget. “Det är den viktigaste grunden i 

behandlingsalliansen, att det är tydliga och välformulerade mål med insatsen.” Att som 

behandlare vara tydlig gentemot sina patienter om vad som ska hända i behandlingen, 

förklaras som en viktig del i den formella aspekten av behandlingsalliansen. 

Behandlingsalliansen menas därför behöva inrymma en transparens gentemot den som 

behandlas. Detta på grund av att både patienten och behandlaren kan tänkas behöva vara 

överens om en tydligt uttänkt och uttalad plan, för att veta vart de är på väg och varför de ska 

göra det de gör.  
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Charlie beskriver hur behandlingsalliansen kräver att ramar används för att kontinuerligt 

kunna bibehålla samstämmighet.  

 

Att barnet vet varför vi träffas, hur länge vi ska träffas ungefär, och kanske målet med 

det också … Vi kommer dit och vi är där i en timme och att man inte frångår det för mycket ... 

I behandlingsallians tror jag det är jätteviktigt att ha de här ramarna. 

 

Praktiska saker, som att vara tillräckligt tydlig eller att hålla överenskommelser, beskrivs vara 

en del i den formella aspekten av behandlingsalliansen. Praktiska ramar i 

behandlingsalliansen kan användas för att se till att de löften som behandlaren har gett till 

patienten faktiskt upprätthålls. Att behandlaren håller sina löften kan anses vara essentiellt för 

att kunna skapa ett förtroende till patienten. För att en behandlingsallians ska kunna finnas 

kan det tänkas att tillit mellan behandlaren och patienten är en nödvändighet i 

behandlingssammanhanget. Vidare beskrivs tilliten kunna byggas upp genom att behandlaren 

gör patienten delaktig i arbetsprocessen, så att båda är införstådda i vad som kommer att 

hända när de ses. Detta samförstånd och dessa tydliga ramar i behandlingsalliansen, kan även 

tänkas motivera patienten till vad som behövs göras i behandlingssammanhanget.  

 

Behandlingsallians som relationell aspekt 

Behandlingsalliansen har beskrivits av våra respondenter som att den omfattar en tydlig 

relationell del i arbetet med barn och unga. Charlie förklarar detta genom att prata om 

behandlingsalliansen som en avslappnad relation mellan behandlaren och patienten. 

 

... alla vi träffar har ett enormt stresspåslag och det påverkar tankeförmågan … Om 

man kan nå en avslappnad relation så kan man tillsammans lösa problem … det är a och o att 

få människor att slappna av. Det gäller en själv som behandlare också.  

 

Den avslappnade stämningen mellan patienten och behandlaren kan tänkas möjliggöra att 

patienten får en paus från de stresskänslor som patienten annars kanske lever med konstant. 

Det kan även finnas ett syfte med att försöka nå denna avslappnade relation då tankeförmågan 

hos patienten annars kanske inte fungerar fullt ut om patienten är stressad. I dessa fall kanske 

behandlingen inte riktigt når fram eftersom patienten då inte är mottaglig. Charlie talar även 

om att det kan ligga ett sorts ansvar på behandlaren att få både sig själv och sin patient att 
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slappna av, vilket innebär att behandlaren kan behöva anpassa sitt förhållningssätt och 

agerande för att behandlingsalliansen ska kunna etableras. 

 

Billie talar även om att behandlingsalliansen omfattar en relationell utveckling där 

behandlarna och patienterna behöver lära känna varandra. 

 

... man har en fas där man lär känna varandra och får förtroende för varandra, det är 

viktigt för behandlingsalliansen. Det är tillit det handlar om, och man skapar tillit genom att 

tala med varandra. Och sedan är det att man följer överenskommelser som man gör. 

 

Billie talar här om att behandlingsalliansen bygger på att behandlaren eftersträvar en relation 

till patienten. Detta förklaras likna det som sker i början på en vänskaplig relation i en 

vardaglig kontext. Att två personer alltså försöker lära känna varandra och skapa ett 

förtroende till varandra för att kunna dela specifika delar av livet med varandra. Detta visar på 

att en närhet och ömsesidighet mellan patienten och behandlaren kan vara nödvändig för en 

behandlingsallians.  

 

Behandlarna talar även om att behandlingsalliansens relationella aspekter är någonting som 

omfattar hur behandlaren får patienten att känna sig under behandlingens gång. 

 

 Ska man ha någon idé om vad som skiljer allians från kompetens så kanske det är 

någon slags allmän känsla som uppstår i möte … som kanske utgår från underliggande 

faktorer som att man känner sig trygg av olika anledningar, att man kan lita på den man 

möter, att den är kompetent, att den vet vad den pratar om, som att den verkar ha gjort det 

här förut. 

 

Eli talar här om en relationell känsla i rummet som uppstår genom att behandlaren på ett 

övertygande och adekvat sätt utövar sin kompetens. Genom att vara skicklig i sitt yrke kan 

den allmänna känslan i behandlingssammanhanget verka positivt för patientens möjligheter 

att luta sig mot sin behandlare. Detta kan ses som att en relation byggs upp genom en tillit till 

behandlarens möjligheter att hantera patientens svårigheter. Att behandlaren får patienten att 

känna sig som att den inte är den enda som har haft det svårt och blivit bättre. På så vis kan 

den där allmänna känslan som behandlaren sprider till sin patient möjliggöra att en sorts 

relation byggs upp. Behandlaren kanske därmed inte behöver ha som primärt syfte att skapa 
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en behandlingsallians eftersom behandlingsalliansen beskrivs kunna komma naturligt utefter 

behandlarens skicklighet att bedriva behandling. Skicklighet menas alltså kunna skapa 

relationella känslor från patientens håll, som behandlingsalliansen beskrivs omfatta.  

 

Behandlingsallians som innefattar föräldrar 

Behandlarna talar om föräldrar som en del av behandlingsallians med barn, då dessa har en 

stor inverkan på barnets liv. Våra intervjupersoner har bland annat beskrivit att föräldrar ofta 

kan vara ett viktigt hjälpmedel som behandlarna kan använda sig av för att hitta vägar till att 

kunna skapa en relationell kontakt med barn.  

 

Kim talar här om att ta hjälp av föräldrar för att ta reda på hur hen bör skapa kontakt med 

deras barn, för att främja en behandlingsallians.   

 

Jag kan ju fråga ... utifrån föräldrarnas erfarenheter. Hur bör man närma sig er son 

eller dotter på bästa sätt tycker ni? Vad har ni sett har funkat tidigare? Vad ska man undvika 

att fråga om man inte vill springa på en stor mina?  

 

Genom att gå via föräldrar för att nå barnet kan innebära att behandlaren gör ett antagande om 

att föräldrarna vet hur barnet fungerar och reagerar i olika situationer. Att fråga föräldrarna 

kan göra att behandlarna får samarbeta med de som kanske har mest inflytande på barnets 

situation och utgör en stor del i huruvida behandlingen fortskrider, eftersom föräldrarna i 

slutändan är de som är uppdragsgivarna. Att fråga föräldrarna istället för barnet kan däremot 

bli problematiskt eftersom behandlarna får en andrahandsinformation. Barnet är en egen 

person med egna värderingar och åsikter om sitt liv. Dessutom kan det i vissa fall vara så att 

föräldrarna kanske inte känner sitt barn så väl som de upplever eller så kan föräldrarna och 

barnet befinna sig i en pågående konflikt. Det kan därför tänkas leda till svårigheter i alliansen 

med barnet om barnet i dessa situationer uppfattar det som att behandlaren tar föräldrarnas 

parti. Behandlaren kan då tänkas bli ännu en vuxen i barnets liv som inte förstår. Trots att 

detta skulle kunna ske så kan behandlarens avsikt att bjuda in föräldrarna till ett samarbete ses 

som betydelsefullt eftersom behandlaren kan tänkas förstå att föräldrar har en stor inverkan på 

barnets liv. Behandlarens utsaga kan på så vis förstås som att föräldrar anses vara behjälpliga i 

behandlingsarbetet med barn. 
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Behandlarna beskriver även att det är viktigt att ha en sorts behandlingsallians med både 

föräldrarna och barnet eftersom det är föräldrarna som jobbar vidare med barnet när 

behandlarens uppdrag tar slut. Kim talar om detta och menar att detta är en viktig del att 

försöka jobba mot, även när det kan finnas svårigheter i relationen mellan behandlaren och 

föräldrarna. 

 

Hur skapar man allians med ett barn där man känner att jag inte gillar den där 

föräldern, jag vill inte ha med den att göra ... för jag tänker att barnet inte blir hjälpt av att 

jag eller min kollega blir en viktig person i hens liv på sikt, utan det är ju föräldrarna som ska 

bära framåt. 

 

Även om det skär sig mellan föräldrarna och behandlaren kan det fortfarande vara en 

nödvändighet för behandlaren att fortsätta försöka skapa en allians till föräldrarna. Detta är 

alltså relevant även om behandlaren i detta fall redan har en behandlingsallians med barnet. 

Kim menar att barn till stor del påverkas av sina föräldrar tills att barnet är moget nog och mår 

tillräckligt bra för att kunna ta hand om sig själv. Arbetet med barn kan därför ses som ett 

arbete med att stärka föräldrarnas möjligheter att ta över behandlarens uppdrag när 

behandlaren försvinner. För att kunna arbeta med barn behövs en behandlingsallians till 

föräldrarna också, eftersom de kan tänkas vara en stor del av patientens återhämtning. 

Följaktligen kräver det därmed att föräldrarna på ett eller annat vis behöver vara med i 

behandlingssammanhanget. Behandlingsalliansen till barnet kan därför anses stärkas och 

fungera väl för barnets återhämtning om behandlaren också har en behandlingsallians till 

föräldrarna.  

 

Billie talar även om att behandlingsallians med föräldrar möjliggör att barn kan bli mer 

positivt inställda till det som sker i behandlingssammanhanget. 

 

Det är jätteviktigt att ha en behandlingsallians med föräldrarna, för har vi inte med 

oss dem så får vi inte heller med oss barnen. 

 

Utifrån Billies uttalande kan det tänkas att barn ofta påverkas av vad deras föräldrar har för 

inställning till olika saker. Detta kan beröra bland annat vilken känsla barnet får för 

behandlaren, men också vad barnet får för känsla för vad som sker och kommer att ske i 

behandlingssammanhanget. Om föräldrarna har en behandlingsallians till behandlaren kan det 
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innebära att föräldrarna har en tillit och ett förtroende för behandlaren, vilket alltså kan tänkas 

påverka barnet till att känna liknande känslor. När det gäller de mer formella aspekterna kring 

behandlingsalliansen så kan barnet tänkas känna sig mer motiverad till att försöka nå till det 

gemensamma målet som föräldrarna och behandlaren har i samförstånd med varandra i de fall 

dessa har en behandlingsallians. Föräldrar kan därmed tänkas vara en ingång, men också ett 

motstånd till huruvida behandlaren kan skapa en allians till barnet. Att detta kan vara 

beroende på huruvida behandlaren lyckas upprätta en behandlingsallians med föräldrarna.  

 

Att skapa ingångar 

I detta tema kommer vi benämna aspekter som beskrivits av våra intervjupersoner kan 

påverka i inledningsskedet av alliansskapandet när det ännu inte finns en behandlingsallians 

till barnet. Dessa underteman är inte rangordnade i en tidsenlig modell av hur behandlarna 

beskriver att de skapar en behandlingsallians.  

 

Att sätta barnet i fokus 

Inledningsvis när behandlarna försöker skapa en behandlingsallians så finns flera saker 

behandlarna beskriver att de gör för att specifikt få kontakt med ett barn. 

Någonting som Kim beskriver som effektivt för att skapa ingångar till en behandlingsallians 

är att intressera sig för barnet och barnets intressen.  

 

Jag brukar ta fasta på det som barnen gillar att göra ... liksom vara på deras arena en 

stund och intressera mig för det som egentligen inte har med saken att göra… 

 

För att skapa ingångar menar Kim att behandlaren behöver komma närmare barnet. 

Behandlaren tar alltså avsteg från ämnen som berör själva uppdraget, för att skapa en trygg 

och mindre skrämmande situation. Detta gör behandlaren genom att i samtalet lägga fokus på 

vad barnen själva tycker om att prata om. Genom att prata om vardagliga saker som barnet är 

intresserad av så ger behandlaren barnet uppmärksamhet, vilket kan tänkas göra att barnet 

känner att behandlaren vill lyssna. Detta kan i sin tur skapa en ingång till en 

behandlingsallians till barnet. Detta då det kan möjliggöra att barnet vågar öppna upp sig 

successivt mer och blir därmed mer mottaglig för behandlaren. Att ge barn uppmärksamhet 

och få dem att sätta sig själva i fokus för en stund, kan tänkas göra barnen modigare i den 

bemärkelsen att de kan bli mer villiga till att skapa en kontakt med sin behandlare.  
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Alex beskriver att behandlarna ibland kan behöva skapa egna plattformar för vart de kan hitta 

en gemensam kontaktyta. Detta för att kunna upprätta den kontakt som beskrivs eftersträvas 

för att kunna skapa en behandlingsallians.  

 

Man kan skapa en kontaktyta genom att göra någonting ihop, spela ett spel, leka en 

lek, vad som helst. Så att man får en kontaktyta där och då i stunden åtminstone … Då blir 

det automatiskt en situation där barnet känner sig sedd.  

 

Det förklaras alltså gå att hitta möjligheter till kontakt genom att delta i olika typer av 

aktiviteter ihop. Även om det är en tillfällig kontakt, som kanske inte har någonting att göra 

med barnets egentliga intressen, så kan det skapas ett förtroende för behandlaren. När 

behandlaren och patienten gör en aktivitet tillsammans så kan behandlaren få se hur barnet 

agerar, hanterar nederlag, positiva utmärkelser och liknande. Men det kan även vara viktigt 

för barnet att se hur behandlaren reagerar på olika saker i stunden, för att bedöma om 

behandlaren är pålitlig. Om behandlaren då ger ett positivt intryck, kan detta tänkas vara 

fortsatt betydelsefullt i senare delar av behandlingen. Om behandlaren lyckas anpassa sig till 

hur patienten agerar och responderar i situationen så kan det tänkas avgöra huruvida patienten 

känner sig tillräckligt uppmärksammad och därmed omhändertagen i situationen. 

 

Att vara behandlare till många 

Eftersom behandlarna träffar många familjer kan det tänkas att behandlarna behöva anpassa 

sitt förhållningssätt för att kunna skapa en behandlingsallians med flera olika personer. Robin 

beskriver detta genom att förklara att hen som behandlare ibland anpassar sin stil till 

personerna hen ska träffa. “Ibland kunde jag tänka på morgonen ‘vilka ska jag träffa idag’, 

och till och med matcha kläder efter det.” För att skapa ingångar kan det behövas en 

flexibilitet i hur behandlaren presenterar sig själva beroende på vem de ska möta. Inom 

ramarna för yrkesrollen ingår inte att behandlarna ska behöva anpassa sin stil, men det 

beskrivs av behandlarna som ett sätt som kan bidra till skapandet av en initial kontakt.  

 

Samtidigt förtydligar Robin även att det är viktigt att inte förlora sig själv i detta. 
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Det är inte så att man ska vända ut och in på sig själv. Man har sin egen personlighet. 

Men har man den rollen att hjälpa någon annan så gynnar det alliansen om man kan anpassa 

sig lite kring dem man ska träffa.  

 

Robin lyfter alltså att det kan bli en balansgång i att behöva vara flexibel i sin yrkesroll för att 

kunna skapa en allians, samtidigt som detta inte får gå till en överdrift. Att anpassa sig till 

personerna som behandlarna möter och att förändra sig själv till någonting de inte är, kan 

därför förklaras vara två helt olika saker. Det som beskrivs vara viktigt för alliansskapandet är 

alltså att, på ett försiktigt sätt, anpassa den de redan är till de personer de ska möta. Hur 

behandlarna anpassar sig är ingenting som specificeras mer än att det verkar handla om att 

behandlarna har en känsla av att de på olika sätt blir bedömda av personer de möter. Även om 

Robin tidigare talade om kläder så kan det tänkas att alla behandlare anpassar sig på sina egna 

sätt för att kunna skapa en behandlingsallians till olika patienter. Oavsett om behandlarna 

anpassar hur de ser ut, hur de för sig eller någonting annat så handlar det om att behandlarna 

menas kunna påverka vilket intryck patienten initialt får av dem. 

 

Intervjupersonerna talar även om att de är behandlare till barn i olika åldrar vilket innebär 

måste de kunna anpassa sitt förhållningssätt på olika vis. Robin beskriver detta genom att 

förklara att ungdomar ofta är mer självständiga och vill ha en individuell kontakt till sin 

behandlare.  

 

När man kommer upp i tonåren så vill kanske ungdomar ha en egen kontakt. Då måste 

man kunna mycket om hur man pratar med tonåringar och kunna anpassa språk, tona in och 

känna in. 

 

Robin menar alltså att förmågan barnet har kan påverka hur behandlingsalliansen till barnet 

ser ut. När det kommer till äldre barn så gäller det fortfarande för behandlaren att anpassa sitt 

förhållningssätt, men nu mer anpassat kring att det ska vara i linje med barnets ålder. Detta 

eftersom barnet anses vara tillräckligt moget för att kunna hantera en behandlingsallians som 

skapas i direktkontakt till behandlaren. Behandlarna möter många barn i tonåren som kommer 

vilja bli bemötta på olika sätt för att en behandlingsallians ska kunna skapas, vilket kräver att 

behandlaren har en sorts känsla för vad som är lämpligt att prata om och när. Att ha en sådan 

känsla kan vara viktigt för att behandlaren ska kunna bygga upp en trygg och tillitsfull kontakt 

till barnet och få dem att förstå vad de tillsammans ska jobba mot. För att behandlaren ska 
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kunna bygga en tillitsfull relation kan det tänkas kräva tajming och kommunikation på en 

lämplig nivå för barnet. Att vara behandlare till många barn i olika åldrar kan därför kräva en 

förmåga att anpassa sig och känna av situationen och förutsättningarna för barnet, för att 

behandlaren ska kunna skapa ingångar till en behandlingsallians.  

 

Att hitta nycklar när dörren är låst 

Det finns vissa situationer behandlarna har beskrivit som berör svårigheter i arbetet med att 

skapa ingångar till en behandlingsallians. Behandlarna har vidare belyst ett flertal situationer 

som berör hur de gör när de möter motstånd i alliansskapandet.  

 

Billie beskriver en situation när hen försökt hitta en ingång till att skapa en allians gentemot 

ett barn som var misstänksam gentemot hen.  

 

Då tänker jag på ett barn som jag märkte var väldigt misstänksam mot mig. Då 

pratade jag med barnet om frisyrer … det var ett sätt att närma mig. Jag var egentligen inte 

så intresserad av frisyrer, men det var ett sätt att komma över den där barriären som barnet 

hade gentemot mig.  

 

Här förklarar Billie att hen mötte ett synligt, men svagt, motstånd i början av kontakten till 

barnet. För att då försöka få barnet att släppa ner sin gard beskrivs ett försiktigt försök från 

behandlarens sida till att få barnet att slappna av. Barnet hade inte visat ett intresse för frisyrer 

tidigare och behandlaren beskriver själv att hen inte har ett intresse för ämnet, men trots detta 

så användes frisyrer som ett försök till kontakt. Det kan därför tänkas att när en behandlare 

märker att ett barn är osäkert kring hur denne ska motta sin behandlare, så kan ett försiktigt 

försök till kontakt göras. Ett relevant angreppssätt för att försöka skapa ingångar till att kunna 

skapa en behandlingsallians kan i dessa situationer alltså vara att prata om ett samtalsämne 

som inte är laddat med känslomässiga erfarenheter. Då tvingas inte barnet förklara vad den 

känner eller tänker om ett ämne som kanske är svårt för barnet att prata om. Barnet kan 

istället börja smått kommentera om ämnet eller vidareutveckla vad behandlaren pratar om, 

och därmed öppna upp sig, på sina egna villkor och i sin egen takt. Detta kan alltså vara ett 

sätt att få barnet att vilja bli delaktig i att skapa någon sorts relation till behandlaren, vilket är 

något krävs för att sedan kunna skapa en behandlingsallians till barnet.  
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Kim tar upp ett annat scenario kring vad behandlarna kan göra för att underlätta att skapa 

ingångar när det finns motstånd. Kim talar om vikten av att prata med barnet om varför 

behandlingssammanhanget kan tänkas vara gynnsamt för dem. 

 

Barnet måste veta ‘vad är vinsten här för mig’ så att det inte bara blir ytterligare en 

gubbe eller tant som ska prata med oss och så händer det ingenting. För det tror jag är 

erfarenheten för många barn. 

 

Kim beskriver här vikten av att förklara och motivera för barnet varför de ska vara där. Hen 

menar även att barn i behandlingssammanhang ofta har tidigare erfarenheter från behandling 

där det inte har fungerat och att det därför blir viktigt för behandlaren att särskilja sig från 

tidigare vuxna i barnets liv. Detta visar på ett behov som barn kan ha av att få möta en 

behandlare som kan vara förståelig, men också som håller det de lovar. Det kan på så vis 

förstås som att det tar längre tid att skapa en behandlingsallians med vissa, än vad det gör med 

andra. Det kan även tänkas att vissa barn har problem med tillit och att de inte kan få 

förtroende för en behandlare förrän behandlaren visar sig värdig deras tillit. Dessa situationer 

kan antas inrymma ett krav på att behandlaren inte ger upp även när den gång på gång får 

motstånd från barnets sida. Om behandlaren lyckas med att skapa ett förtroende i sådana 

situationer, samt får barnet att inse varför det kan vara bra för dem att möta behandlaren, kan 

det då förklaras som att behandlaren skapar en ingång till en behandlingsallians. 

 

I vissa situationer beskriver behandlarna att de möter ett konsekvent motstånd från barnens 

sida till att skapa kontakt, vilket hindrar behandlarna från att hitta en ingång till att skapa en 

behandlingsallians. I dessa fall förklarar behandlarna att de kan behöva använda sig av andra 

verktyg än mänsklig kommunikation. Kim berättar om situationer då det har känts omöjligt att 

skapa kontakt, men att det då har fungerat att använda sig av ett sorts hjälpmedel.  

 

... vi har en terapihund här för de barn som vägrar träffa oss … hunden gör någonting 

som är helt osannolikt och bortom ord. Vad hen gör, det vet jag inte. Men hen får kontakt med 

de som vi inte kan komma i kontakt med. 

 

Här beskrivs kontaktskapandet som någonting abstrakt. Att behandlaren själv inte riktigt vet 

hur det fungerar, eftersom hunden och barnet inte har någon verbal kommunikation som 

utomstående kan ta del av. Barn som inte vill ta kontakt med behandlaren kan tänkas behöva 
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möta någon som de kan vara säkra på faktiskt inte vill ha någonting från dem. Med detta 

menas att barnet då kanske endast behöver använda sina sinnen och känna av situationen. 

Hunden kommer inte ställa frågor, vilja att barnet berättar någonting eller kräva någonting 

annat från barnet. Detta kan tänkas vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna skapa en 

kontakt till vissa patienter. Att behandlarna behöver skapa ett initialt förtroende för att ens 

börja med försök till att kommunicera eller för att kunna ta kontakt överhuvudtaget. Att ha en 

terapihund i samma miljö som behandlaren och patienten befinner sig i, kan alltså göra 

behandlaren blir en sorts tredje part i relationen mellan barnet och hunden. Med tiden kan 

detta tänkas underlätta för behandlaren att tillslut kunna skapa ingångar, för att sedan på sikt 

kunna skapa en behandlingsallians till barnet.  

 

Att vårda en behandlingsallians 

I detta tema kommer vi ta upp hur behandlarna på olika sätt beskriver att de vårdar en 

behandlingsallians. Att vårda en behandlingsallians kommer belysa hur behandlarna beskriver 

att de arbetar för att bevara en allians. 

 

Att synliggöra gränser 

Att vårda en behandlingsallians kan förklaras som att behandlarna behöver kunna synliggöra 

gränser. Robin talar om detta genom att beskriva hur en behandlingsallians kan påverkas när 

behandlaren råkar uttala sig på ett sätt som går över patientens gräns.  

 

... att man säger plumpa saker. Man sårar någon. Det kan man ju råka göra när man 

inte har förstått att det är ett känsligt område. 

 

Behandlaren beskriver att den inte alltid kommer kunna veta vad som kan uppröra patienten. 

Att det alltså finns gränser hos patienterna som behandlarna försöker att beakta, men att dessa 

ibland kan vara outtalade och osynliga för behandlaren. Behandlaren menar inte att gå över 

patientens gränser, men på grund av att behandlaren inte har förstått patientens gränser så kan 

det tänkas kunna påverka relationen och tilliten dem emellan. Detta innebär att behandlarna 

kan behöva arbeta med att synliggöra patientens gränser för att kunna vårda en 

behandlingsallians.  
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 Studiens intervjupersoner har också beskrivit andra svårigheter med gränser och hur dessa 

kan påverka vårdandet av behandlingsalliansen. Billie beskriver nedan att relationen mellan 

behandlare och patient kan bli så pass intensiv att det ibland kan vara svårt för patienten att 

förstå behandlarens gränser gällande närheten till varandra i behandlingsrelationen.  

 

… så det inte blir förhoppningar om att jag är en förälder som ska finnas hela livet. 

Att väcka sådana förhoppningar och sedan dra tillbaka dem, det är fruktansvärt. … att jag är 

tydlig med att det är ett uppdrag som jag har. Att jag jobbar med detta och att jag är 

professionell, inte privat. 

 

Detta kan förklaras som att behandlaren menar att det är viktigt att ha egna gränser som 

behandlare. Vissa patienter kan tänkas ha lätt för att skapa kontakt till olika vuxna och finner 

det naturligt att människor inte alltid kommer vara kvar i deras liv. Medan vissa barn väldigt 

känslomässigt fastnar för sin behandlare, och då känner sig övergivna och svikna när det är 

dags för behandlaren att avsluta sitt uppdrag. Därför kan det ses som att behandlaren har ett 

ansvar att förklara för barnet vilken roll de har i barnets liv, genom att tydliggöra att 

behandlingsalliansen inte innebär en privat relation dem emellan. Detta kan tänkas vara svårt 

för behandlaren, eftersom behandlaren samtidigt försöker vårda behandlingsalliansen. För att 

vårda behandlingsalliansen krävs det därför av behandlaren att den måste arbeta med att 

tydliggöra de gränser som finns i behandlingssammanhanget, så att patienten förstår vilken 

typ av relation behandlingsallians innefattar.  

 

Behandlarna har även beskrivit situationer där de ibland medvetet behöver gå över patienters 

gränser. Alex beskriver en sådan situation, som berör när behandlarna måste göra en 

orosanmälan. 

 

… om vi blir tvungna att göra en orosanmälan till socialtjänsten så kan det påverka 

alliansen negativt … det kan också vara så att vi blir skyldiga att informera föräldrarna om 

ett riskbeteende … Vi måste tänka patientsäkerhet i första hand … Men det kan vara så att 

man bränner sina broar. 

 

Detta menar Alex berör en synlig gräns för patienten, när behandlaren tydligt gör någonting 

som kan vara mot patientens vilja. När behandlaren går över denna gräns kan det tänkas att ett 

förtroende bryts, som därmed kan förstöra behandlingsalliansen som denne har byggt upp till 
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sin patient. Behandlaren uppmärksammar alltså patientens gränser och kan förstå varför 

patienter i dessa fall upplever att behandlaren har brutit deras förtroende. Att gå över 

patientens gräns kan dock vara någonting som är oundvikligt i vissa situationer, då 

behandlaren beskriver att de i första hand måste förhålla sig till patientsäkerhet. Därför kan 

det ses som att behandlarna är medvetna om att de måste sluta vårda behandlingsalliansen i 

situationer där de tvingas gå över patienters gränser. 

 

Att avlasta 

Många av studiens intervjupersoner beskriver att de på olika sätt arbetar med avlastning för 

att vårda en behandlingsallians. Billie beskriver detta genom att tala om hur behandlarna kan 

bjuda på sig själva i behandlingssammanhang.  

 

... Det är viktigt att tänka på att man ibland får bjuda lite på sig själv i kontakten, och 

inte vara så rädd för det. Till exempel om någon gråter så måste man möta en person i det, 

vara mänsklig och bekräftande.  

 

Att behandlaren bjuder på sig själv kan förstås som att behandlaren ger en del av sig själv i 

relationen till patienten, för att möta patienten i det som är svårt. Detta kan förklaras som en 

ömsesidighet i kontakten som därmed bidrar till att patienten inte känner sig ensam i det den 

går igenom. Detta kan förklaras som att behandlaren avlastar patienten genom att tillsammans 

dela och bearbeta svåra saker. Behandlaren vårdar därmed behandlingsalliansen genom att 

känna in vad patienten upplever och genom att sedan uttrycka för patienten att den förstår 

patientens känslor. Behandlaren visar på så sätt att den förstår vad patienten har varit med om 

och att det är en normal reaktion att känna så som patienten beskriver att den gör. Utifrån 

behandlarens reaktion kan patienten få en avlastning i sina egna känslor, eftersom patienten 

slipper känna att den är ensam i att känna så som den gör.  

 

Behandlarna har även förklarat hur de avlastar patienter genom att vara den som för samtalet i 

behandlingssammanhanget. Kim beskriver detta genom att förklara hur denne arbetar med 

barn som inte självmant börjar prata.  
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...Jag tror inte att det är en slump att vi behandlare pratade så mycket heller. För om 

man är väldigt blyg så tror jag att det kan vara skönt att luta sig tillbaka och inte prestera så 

mycket.  

 

Behandlarna beskriver att de vårdar behandlingsalliansen genom att känna in och bedöma när 

de ska ta plats eller inte i behandlingssammanhanget. Behandlarna kan då ta mer plats när de 

har patienter som är tystlåtna, genom att vara den som tar ansvar för att leda samtalet. På 

samma sätt kan de behandlare som har patienter som är mer självgående i samtal, behöva 

arbeta inkännande och ta en mer passiv roll i sammanhanget. Att arbeta för att få patienten att 

känna att den inte behöver prestera eller anpassa sig själv i kontakten kan på så vis verka 

avlastande. Behandlarna kan alltså tänkas vårda behandlingsalliansen genom att försöka förstå 

och anpassa vilken typ av avlastning som är relevant för just den patient denne har framför 

sig. 

 

Att upprätthålla förtroendet 

För att kunna vårda en behandlingsallians har intervjupersonerna betonat vikten av att försöka 

upprätthålla patientens förtroende.  

 

Robin talar om detta och menar att behandlaren behöver komma ihåg vad deras patienter har 

talat om tidigare. “... man måste komma ihåg kärn-saker, alltså viktiga saker som de har 

berättat.” Vissa patienter kan tänkas ha svårt för att dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter. I dessa fall, om behandlaren ställer en fråga om samma ämne två gånger, så kan 

det framstå som att behandlaren inte tyckt att patientens berättelse var tillräckligt intressant 

eller viktig för att komma ihåg. Patienten kan då ta illa upp och förlora förtroendet till sin 

behandlare. Att behandlarna kommer ihåg essentiella delar i patienternas utsagor kan därför 

förklaras vara viktigt för att behandlarna ska kunna upprätthålla förtroendet och vidare vårda 

behandlingsalliansen.  

 

Flertalet behandlare har beskrivit situationer när de arbetar för att behålla patienternas 

förtroende, genom att agera tillsammans med patienten. Billie har talat om hur hen informerar 

patienten i förväg, innan hen gör någonting som kan tänkas leda till någonting som blir svårt 

för patienten att hantera.  
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Jag brukar göra saker och ting tillsammans med patienterna så de är informerade 

innan jag gör någonting, och att det då istället bygger på att vi gör det tillsammans och att de 

får bättre hjälp. Man förklarar det för barnet. 

 

Behandlaren visar att den är på patientens sida genom att göra patienten delaktig i de beslut 

som tas. På så vis arbetar behandlaren för att patienten inte ska känna sig sviken i situationer 

då beslut måste tas. Det kan förklaras som att behandlaren informerar patienten för att 

förhindra att förtroendet förstörs i dessa situationer. Behandlarna kan alltså arbeta 

förtroendeingivande då de vårdar behandlingsalliansen, genom att vara transparenta och 

arbeta tillsammans med sin patient.  

 

Studiens intervjupersoner har även talat om hur de arbetar med att vårda behandlingsalliansen 

genom att kontinuerligt undersöka hur patienten upplever behandlingssammanhanget. Kim 

talar om detta genom att beskriva hur hen brukar fråga om patientens upplevelse efter 

behandlingssamtal. 

 

Jag brukar stämma av efter varje samtal. Jag brukar fråga ‘Hur blev det här för dig? 

Är vi överens om vad vi ska jobba mot?’ … om barnet säger nej, då måste man fånga upp det. 

‘Vad är det som inte blev bra?’.  

 

Behandlarna kan förklaras vårda en behandlingsallians genom att sträva efter att förstå 

patienternas upplevelse av behandlingen. I de fall patienten beskriver sin upplevelse som 

negativ så beskriver behandlaren att de också måste visa patienten att de tar det den säger på 

allvar. Behandlaren kan förstås ta patienten på allvar genom att lära sig av det patienten säger 

och ta med sig det till nästa samtal dessa har tillsammans. Om behandlaren lyckas med detta, 

kan det tänkas vara förtroendeingivande då behandlaren ser och hör vad patienten uttrycker. 

Att ge patienten utrymme att uttrycka det denne känner och vill, kan alltså förstås bidra till att 

behandlaren kan vårda behandlingsalliansen genom att upprätthålla patientens förtroende. 

 

Att hantera sina emotioner 

Behandlarna har på olika sätt beskrivit hur de hanterar sina emotioner för att vårda 

behandlingsalliansen. Alex beskriver detta genom att lägga sig platt i vissa situationer. 
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… man får verkligen lägga sig platt om man ska lyckas med att reparera. Ta på sig 

hela ansvaret för det som inträffade och verkligen uttala det och vara väldigt ärlig och öppen 

med att ‘Oj nu gjorde jag bort mig, det var inte meningen. Nu förstår jag att du tappar tilliten 

till mig.’. 

 

Om patientens förtroende till behandlaren bryts menar Alex att det är upp till behandlaren att 

lösa situationen. Detta oavsett vem som orsakade att behandlingsalliansen påverkades. För att 

lösa situationen behöver behandlaren hantera sina egna känslor och medvetet utmåla sig som 

en syndabock. Genom att göra det kan det tänkas tillåta barnet att känna att den faktiskt har 

blivit sviken och att det är okej att barnet känner som det gör. Vissa barn kanske blir väldigt 

arga när de känner sig svikna, och om behandlaren lägger sig platt i dessa situationer så kan 

det tänkas lugna ner barnet. Att barnet känner att behandlaren förstår varför den är arg. De 

barn som istället är väldigt tysta och inte agerar utåt, de kanske känner sig trygga med 

behandlaren istället förklarar att barnet får känna som den gör. Det visar att det är okej att 

känna ilska eller irritation, och att behandlaren faktiskt kan ta det och kommer inte bli arg 

oavsett vilka känslor barnet visar i dessa situationer. Detta kan alltså upprätthålla att barnet 

har ett förtroende för att behandlaren tillåter barnet att reagera, trots att behandlaren 

egentligen har brutit ett annat förtroende. 

 

Även Eli talar om det här, med fokus på att uppmärksamma skillnaden mellan behandlarens 

och patientens ansvar när det går fel.  

 

... när jag ska ta mitt ansvar och reparera relationen så kommer det handla mycket om 

vad jag missade och mycket mindre om vad patienten inte förstod. 

 

Att ta ansvar och reparera relationen förklarar alltså att kunna vårda en behandlingsallians, 

vilket handlar om att behandlaren måste kunna hantera sina egna emotioner och 

uppmärksamma vad de själva gjorde för misstag. Detta kan innebära att behandlaren själv kan 

tycka att det var barnet som var källan till att problemet uppstod. Behandlaren kan alltså ofta 

vara medveten om vad barnet har reagerat på, och även om det egentligen inte är 

behandlarens fel att patienten reagerar på någonting så kommer behandlaren arbeta för att 

uppmärksamma att det var dennes fel. Detta kan innebära att behandlaren själva upplever att 

det är viktigt att hantera situationen genom att vara ödmjuk inför att det är patientens känslor 

som kommer först i behandlingssituationen. Behandlarna kan alltså behöva arbeta på att 
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hantera och kontrollera sitt behov av att rättfärdiga sig själv för att kunna vårda en 

behandlingsallians.  

 

Diskussion 

Analys och diskussion av studiens resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras och tolkas med hjälp av de valda 

teoretiska verktygen. För att ytterligare motivera och problematisera studiens resultat kommer 

en diskussion föras med hjälp av tidigare forskning.  

 

Behandlingsalliansens olika dimensioner 

I studiens resultat har behandlarna beskrivit behandlingsallians som ett medel för att nå målet 

med uppdraget. Trost och Levin (2010) beskriver att individer har förväntningar på sig utifrån 

sin position. Eftersom samtliga av studiens intervjupersoner är behandlare så har de en 

liknande position och liknande förväntningar på sig i behandlingssammanhang. Förväntningar 

kan ses som en förklaring till varför intervjupersonerna beskriver att behandlingsallians är 

relevant att använda som ett medel till målet. Det är möjligt att dessa förväntningar kan finnas 

på grund av att behandlingsallians har fått särskild uppmärksamhet inom grupper som arbetar 

med behandling. I tidigare forskning har det framkommit att arbete med evidens i 

behandlingssammanhang har fått större betydelse (Kunskapsguiden, 2015). De som arbetar 

med praktiskt socialt arbete kan därför tänkas ha höga krav på sig att producera hållbara 

behandlingsresultat. Dessa krav kan ses som outtalade normer som kan finnas på grund av att 

behandlingsallians har visat sig kunna främja goda behandlingsresultat (Zack et al., 2007; 

Campbell & Simmonds, 2011). Vi har på så vis förstått att behandlarna beskriver 

behandlingsallians som någonting de förväntas använda sig av för att möjligen kunna främja 

patienters återhämtning.  

 

I studiens resultat beskrivs behandlingsalliansen innefatta formella aspekter i form av 

konkreta och uttalade mål. Redan år 1979 när Bordin uppmärksammade behandlingsallians 

som begrepp berörde hans definition ett tydligt fokus på att ha ett mål i behandling (Campbell 

& Simmonds, 2011). Sedan dess har även Thompson, Bender, Lantry och Flynn (2007) belyst 

betydelsen av att ha ett tydligt mål tillsammans med patienten. Studiens resultat berör 
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liknande formella aspekter som tidigare forskning har beskrivit. De formella aspekterna kan 

även förstås med hjälp av rollteori. Utifrån behandlarnas position kan det finnas förväntningar 

om att de behöver upprätta tydliga och uttalade mål gentemot sina patienter. Dessa mål kan 

alltså tänkas finnas på grund av outtalade normer som behandlarna kan känna att de behöver 

förhålla sig till (Trost & Levin, 2010).  

 

Enligt vår tolkning av studiens resultat så beskrivs de relationella aspekterna av 

behandlingsallians som varken personliga eller opersonliga i karaktär, snarare medmänskliga. 

I tidigare forskning beskriver Ljungberg et al. (2015) att en opersonlig relation i 

behandlingssammanhang kan leda till negativa utfall för patienten, medan Audet och Everall 

(2010) beskriver att en alltför personlig relation kan i vissa fall tas emot av patienten som 

någonting negativt. Det Ljungberg et al. (2015) och Audet och Everall (2010) beskriver har vi 

tolkat som att behandlaren behöver anpassa relationen så att den tas emot på ett positivt sätt 

av patienten. Vi har därför förstått att de förväntningar som behandlaren har på sig själv kan 

se olika ut beroende på vilka förväntningar som varje enskild patient har på behandlaren 

(Trost & Levin, 2010).  

 

Enligt Trost och Levin (2010) förhåller sig individer till andra positioner i gruppen utöver sin 

egen position. Detta kan tänkas förklara varför behandlarna har beskrivit patienternas 

föräldrar som en viktig aspekt i arbetet med behandlingsallians med barn. Vi förstår detta som 

att behandlarna upplever att de behöver förhålla sig till barnens och föräldrarnas förväntningar 

i arbetet med behandlingsalliansen. Campbell och Simmonds (2011) menar att föräldrar har 

en känslomässig inverkan på sina barn. Om föräldrarna har misstro till behandlingen, kan det 

leda till att även patienten känner denna misstro (Ibid.). Därför kan intervjupersonernas 

utsagor förklaras som att behandlarna behöver förhålla sig till föräldrarnas inställning i 

behandlingssammanhanget. Eftersom föräldrarna beskrivs kunna påverka sina barn 

känslomässigt utgör de en viktig del i hur behandlingsalliansen mellan behandlaren och barnet 

kan komma att se ut. Därför kan en behandlingsallians till föräldrarna ses som oundviklig och 

behövlig för att behandlaren ska kunna utveckla en behandlingsallians till barnet.  

 

Att skapa ingångar 

Behandlarna beskriver att de skapar ingångar till behandlingsallians genom att sätta barnet i 

fokus. Vi har förstått det som att behandlarna arbetar med att sätta barnet i fokus genom att 

använda sig av microskills; vilket vi tidigare har benämnt som förväntade allians-främjande 
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beteenden (ADB). Behandlarna beskriver att de gör saker tillsammans med sina patienter som 

inte har någonting att göra med det faktiska behandlingsarbetet. Det kan vara aktiviteter som 

har att göra med intressen som barnen har, men även andra saker som barnen inte specifikt 

uttryckt en önskan om att de vill göra. Vi har förstått att behandlarna på så vis sätter barnet i 

fokus genom att göra saker tillsammans med barnet och att de gör detta för att visa barnet att 

de är intresserade av dem. Studiens resultat belyser väldigt liknande handlingar jämfört med 

de som Baylis et al. (2011) beskriver angående hur behandlare kan arbeta för att initiera en 

behandlingsallians.  

 

I studiens resultat beskriver behandlarna att de behöver arbeta flexibelt i sitt förhållningssätt 

till sina patienter. Denna flexibilitet har vi förstått hör ihop med att behandlarna har olika 

individer med positionen patient. De med positionen patient kan nämligen ha olika 

förväntningar på positionen behandlare. Behandlarna har därmed en möjlighet att välja att 

anpassa sitt agerande för att motsvara dessa olika förväntningar (Trost & Levin, 2010). 

Behandlarnas beskrivna flexibilitet kan också tänkas beröra olika normer kring hur barn bör 

bemötas. Någonting som har lyfts i tidigare forskning är att behandlare anses behöva anpassa 

sig till barns ålder och kognitiva förmåga i behandlingssammanhang (Campbell & Simmonds, 

2011; Baylis et al., 2011). Campbell och Simmonds (2011) har även skrivit om att behandlare 

behöver använda sig av sin intuition, för att på så vis kunna känna in och förhålla sig till 

barnet i stunden. Vi förstår detta som att intervjupersonernas utsagor tyder på att de är 

medvetna om denna kunskap och att kunskapen bidrar till att behandlarna väljer att arbeta 

flexibelt i behandlingsalliansen.  

 

Behandlarna beskriver att de arbetar med att försöka skapa en behandlingsallians genom att 

skapa ingångar även då de upplever att de stöter på motstånd från patienten. Tidigare 

forskning lyfter att barn sällan remitterar sig själva till behandling vilket kan påverka 

motivationen hos dessa barn (Campbell & Simmonds, 2011). Det kan förstås som att vissa 

patienter redan från början har en låg motivation till behandling och att det är därför 

behandlarna beskriver att barn måste få veta vad vinsten med behandlingen är för dem. 

Behandlarna kan behöva motivera vissa patienter till att ta emot behandling för att kunna 

påbörja arbetet med att skapa en behandlingsallians. Det kan även förklaras som att barnet 

hamnar i en påtvingad position som patient vilket menas kunna påverka dennes förväntningar, 

process och därmed beteende i behandlingssammanhanget (Trost & Levin, 2010). Vi förstår 

därför studiens resultat som att behandlarna beskriver att de försöker agera utifrån patienters 
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förväntningar för att försöka bemöta patienter på ett adekvat sätt som motiverar dem. 

Exempelvis i de fall när barn har vägrat att kommunicera beskriver behandlarna hur de kan 

välja att använda sig av en terapihund. Vi förstår på så vis att behandlarens och patientens 

kontakt underlättas eftersom barnet då inte behöver ta kontakt med behandlaren direkt.  

 

Att vårda en behandlingsallians 

I studiens resultat beskriver behandlarna hur de arbetar med att vårda behandlingsalliansen 

genom att synliggöra och respektera sina egna och patientens gränser. I tidigare forskning 

skriver Campbell och Simmonds (2011) om att patienter ibland kan ha svårt för att förstå 

syftet med behandling då de sällan remitterar sig själva. Detta kan tänkas leda till att barnet 

inte heller förstår vilka förväntningar som finns på dem i sin påtvingade position som patient. 

Behandlarna försöker därför respektera och tydliggöra vilka normer och regler behandlaren 

måste förhålla sig till utifrån sin egen position (Trost & Levin, 2010). Därför förstår vi det 

som att behandlarna förklarar att det är en viktig del i arbetet att försöka synliggöra de gränser 

och ramar som finns i en behandlingsallians mellan positionerna behandlare och patient. Detta 

kan behandlarna göra för att få patienten att förstå vilka förväntningar som finns i positionen 

som behandlare, men även för att få patienten att förstå vilka förväntningar som finns i 

positionen som patient.  

 

I studiens resultat beskriver behandlarna hur de vårdar en behandlingsallians genom att 

försöka avlasta patienter och genom att upprätthålla förtroendet. Behandlarna har beskrivit 

situationer då behandlingsalliansen kan tolkas som att den inte är så stark. I studiens resultat 

beskriver behandlarna hur de arbetar för att stärka behandlingsalliansen gentemot dessa 

patienter, vilket de kan göra genom att ta initiativ i kontakten och använda sig av sina 

microskills. Ett exempel på en sådan handling är att behandlarna kan ta initiativ till att 

stämma av med patienter efter behandlingssamtal. Detta ger patienterna en möjlighet att 

berätta hur den upplever situationen.  

 

Behandlarna kan förstås beskriva att de använder sig av skills genom att leda samtalet för att 

en tystlåten patient ska slippa prestera i behandlingssituationen. Genom att behandlaren då 

leder samtalet kan detta tänkas fungera avlastande för patienten och gynnande i kontakten. Att 

behandlarna ibland leder samtalet i behandlingssituationen kan tolkas som att 

behandlingsalliansens ömsesidighet kan ifrågasättas. Vi förstår det som att behandlarna 

beskriver att denna brist på ömsesidighet i kontakten kan tas emot på ett positivt sätt av 
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patienten. Därför kan ömsesidighet ses som någonting som inte alltid är nödvändigt i en 

behandlingsallians. Samtidigt kan vi i många delar av studiens resultat se att en ömsesidighet 

beskrivs av behandlarna som en viktig del i behandlingsalliansen. Detta kan ses vara en 

intressant reflektion eftersom Freuds begrepp, analytisk pakt, förutsätter en ömsesidighet 

mellan patient och behandlare för att patienter ska kunna få en gynnsam återhämtning 

(Kanzer, 1981).  

 

Baylis et al. (2011) förklarar ADB som handlingar behandlare kan utföra när det har skett ett 

alliansbrott, för att försöka laga det som gått sönder. Dock förstår vi studiens resultat mer 

utifrån Baylis et al. (2011) begrepp skills, eftersom de situationer som beskrivs i vårt resultat 

handlar om hur behandlarna beskriver att de reagerar och handlar i situationer där någonting 

har hänt. Behandlarna kan exempelvis hantera sina emotioner genom att lägga sig platt och 

fokusera på att ta på sig ansvaret för alliansbrottet, vilket vi har förstått som att behandlarna i 

dessa fall använder sig av sina skills. Detta kan förstås som att behandlarna arbetar genom att 

ge en respons i en viss situation. Behandlaren fokuserar på sina egna misstag och tar på sig 

skulden för det som har blivit fel. På så vis kan handlingen anses ha syftet att få patienten att 

känna sig omtyckt och respekterad. Binder, Holgersen och Høstmark (2008) beskriver 

någonting liknande då de förklarar en strategi som behandlare kan ha för att försöka reparera 

ett alliansbrott. Denna strategi berör att behandlaren försöker sätta sig in i patientens situation. 

Vilket även studiens resultat tyder på eftersom behandlarna beskriver att de har ett fokus på 

hur situationen upplevs utifrån patientens perspektiv. 

 

Det kan även tänkas att det finns förväntningar utifrån behandlarnas position som kan förklara 

varför de förväntas behöva hantera sina emotioner. Dessa förväntningar kan finnas då det 

anses vara en nödvändighet i behandlingssammanhang att reparera alliansbrott. Vilket kan 

förklaras med att patienter, i de fall ett alliansbrott sker, annars kan välja att avsluta sin 

behandling i förtid och därmed kanske inte får någon positiv effekt av behandlingen (Kazdin, 

1996).  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet sammanfattas utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet var att undersöka hur behandlarna som arbetar inom BUP Mellanvård beskriver 
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behandlingsalliansens roll i behandlingsarbete, samt att utöka förståelsen för hur behandlarna 

beskriver att de arbetar med behandlingsallians i mötet med barn.  

 

Vilken roll har behandlingsallians i behandlingsarbetet i mötet med barn? 

I det första tema vi analyserade utifrån intervjuerna med behandlarna tillskrev de en speciell 

betydelse av följande aspekter av en behandlingsallians med barn: Behandlingsallians som 

medel, behandlingsallians som formell aspekt, behandlingsallians som relationell aspekt samt 

behandlingsallians som innefattar föräldrar. Vi kan se att detta tema speglar studiens första 

forskningsfråga, som innefattar hur behandlarna beskriver behandlingsalliansens roll i 

behandlingsarbetet med barn. Det som har beskrivits av intervjupersonerna är alltså olika 

dimensioner av vad behandlingsallians innebär.  

 

Studiens resultat innefattar behandlingsalliansens olika dimensioner. Vi har tolkat 

dimensionerna som att de utgör viktiga aspekter i behandlingssammanhanget med barn som 

patienter. En aspekt som kan förstås som specifik för behandlingsallians med barn är att 

behandlarna behöver arbeta för att utveckla en behandlingsallians till barnet såväl som barnets 

föräldrar. Studiens resultat kan däremot inte anses ge en fullständig bild av vad 

behandlingsallians innebär. Resultat kan snarare anses förklara vissa essentiella delar av vad 

behandlingsalliansen har för roll i behandlingssammanhang med barn som patienter.  

 

Hur beskriver behandlare att de arbetar med behandlingsallians i mötet med barn? 

Vi har förstått att hur behandlarna agerar för att främja en behandlingsallians är kontextbundet 

och påverkas av de normer och regler som finns i samhället. Alltså att behandlarna agerar på 

olika sätt beroende på att de påverkas av förväntningar utifrån sin position i 

behandlingssammanhanget och beroende på vem behandlaren har som patient. I tema två och 

tre i studiens resultat har behandlarna på olika sätt beskrivit deras erfarenheter av att arbeta 

praktiskt med behandlingsallians i mötet med barn. Vi har i dessa teman förstått att 

behandlarna har förklarat två olika steg i arbetet med behandlingsallians. Dessa steg innefattar 

att behandlarna beskriver att de först skapar ingångar och sedan vårdar en behandlingsallians.  

 

På så vis har vi förstått att behandlarna har beskrivit att arbetet med behandlingsalliansen är 

en process. Denna utvecklingsprocess kräver att behandlarna skapar ingångar och vårdar 

behandlingsalliansen under olika skeden av behandlingsarbetet, för att behandlingsalliansen 
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inte ska försämras. Arbetet med behandlingsallians är någonting som är föränderligt vilket 

genomgående måste hållas i åtanke av behandlarna i behandlingssammanhang. Det kan därför 

ses som att det behövs olika metoder i det praktiska arbetet för att kunna utveckla och ta hand 

om en behandlingsallians i behandlingssammanhang.  

 

Avslutningsvis har vi i denna studie funnit en viss struktur för hur behandlarna beskriver att 

de arbetar med behandlingsallians tillsammans med barn. Studiens resultat bidrar på så vis 

med konkreta beskrivningar av praktiken angående hur behandlarna arbetar för att skapa 

behandlingsallians, men också hur de på olika sätt beskriver att de arbetar med att upprätthålla 

behandlingsalliansen. Dessa beskrivningar kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för 

hur det praktiska arbetet med behandlingsallians kan se ut med barn som patienter. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har en kvalitativ metod använts eftersom vi ansåg att det var en lämplig metod 

för att besvara studiens syfte. Den kvalitativa metoden har möjliggjort för oss att inhämta 

beskrivningar av våra intervjupersoners erfarenheter. Dessa beskrivningar anser vi har varit 

nyanserade och täta, vilket kan förstås öka studiens trovärdighet. Den kvalitativa metoden 

innefattar dock små urval, vilket innebär att studiens resultat inte går att generalisera till andra 

miljöer (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden kan därför anses begränsa studien till att 

endast kunna bidra med en ökad förståelse av behandlingsalliansens roll i en viss kontext och 

en ökad förståelse för hur specifika behandlare har beskrivit sina erfarenheter av 

behandlingsallians i behandlingsarbete med barn. 

 

I efterhand har vi diskuterat de val vi har gjort under forskningsprocessen, och 

uppmärksammade då utformandet av intervjuguiden. Vi valde att utforma olika teman i 

intervjuguiden, som berörde många olika områden av arbetet med behandlingsallians. Vår 

intention var att förhålla oss öppna, men våra intervjupersoner kan tänkas ha uppfattat 

frågorna som spretiga. Vi har därför reflekterat kring att det hade kunnat gynna studien om vi 

hade kortat ner antalet frågor i intervjuguiden. Då hade vi också kunnat fokusera mer på 

följdfrågor i själva intervjusituationen. Vi tror att detta hade kunnat vara fördelaktigt för 

studien, då detta hade kunnat leda till ännu mer nyanserade beskrivningar från våra 

intervjupersoner.  
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Examensarbetet innefattar att tidigare forskning och teoretiska verktyg anses nödvändiga för 

att tolka och analysera studiens resultat. I inledningsskedet av uppsatsprocessen har därför en 

litteratursökning genomförts och ett avsnitt om tidigare forskning har skrivits. Senare under 

forskningsprocessen, i den tematiska analysen, kan det tänkas ha påverkat huruvida vi har 

förhållit oss induktiva gentemot vårt datamaterial. Eftersom det här också är första gången 

som någon av författarna skriver en C-uppsats så har vi ännu inte den skicklighet som kan 

tänkas behövas, för att oproblematiserat kunna benämna oss som helt förutsättningslösa i vårt 

förhållningssätt. Istället lyfter vi här att vi har strävat efter ett induktivt förhållningssätt, 

genom att kontinuerligt arbeta för att vara tydliga och transparenta med hur vi har gått tillväga 

i samtliga delar av forskningsprocessen. Dessutom har vi under den tematiska analysen 

arbetat på varsitt håll, för att sedan diskutera våra fynd tillsammans. På så vis har vi funnit 

olika saker som essentiella i materialet som vi sedan har kunnat ifrågasätta och diskutera, för 

att på så vis utmana varandras förförståelse. Vi framhäver dock att vi förmodligen omedvetet 

kan ha blivit påverkade av förförståelse.  

 

Slutligen vill vi lyfta vårt val av rollteori som teoretiskt perspektiv. Detta då teorin innefattar 

en mängd olika begrepp, vilket kan tänkas uppfattas av studiens läsare som att det blir många 

begrepp som denne behöver förhålla sig till för att förstå studiens analys. Vi som författare 

har därmed försökt arbeta med att vara så tydliga som möjligt angående vilka begrepp som 

har använts samt hur detta har genomförts för att tolka studiens resultat. 

 

Framtida forskning 

Vi har en förhoppning om att denna studie kan tänkas inspirera till nya idéer inom det 

praktiska arbetet med behandlingsallians med barn. Förslagsvis skulle forskning inom samma 

område som istället använder sig av intersektionellt perspektiv, kunna utöka kunskapen kring 

vilka andra aspekter som kan påverka behandlingsalliansen. Vi anser att forskningsområdet 

kring behandlingsallians också bör undersöka hur arbete i olika miljöer, exempelvis 

institutionsmiljö eller hemmiljö, kan påverka behandlingsalliansens roll i olika 

behandlingssammanhang.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Till dig som jobbar med barn och unga inom Barn- och ungdomspsykiatrins Mellanvård. 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om behandlingsallians. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ni som behandlare uppfattar behandlingsallians med 

barn och unga. Vi vill dessutom undersöka hur ni som behandlare beskriver att ni arbetar med 

behandlingsallians. 

 

Studien är en kandidatuppsats på C-nivå, tillhörande Socionomprogrammet vid Stockholms 

Universitet. Intervjuerna till studien är planerade att genomföras under mitten av november månad 

2018. Intervjun kommer pågå i cirka 30-45 minuter. Vart intervjun genomförs är helt upp till er, om ni 

vill att vi ska komma till er eller om det är lättare att ta det på telefon. Utöver det kan specifik tid för 

intervjun bestämmas i samråd med dig som intervjuperson då vi är flexibla och kan anpassa oss efter 

ert schema.  

 

Under intervjusamtalet kommer det vi pratar om att spelas in, för att sedan anonymiseras och skrivas 

ut i text. Detta för att vi ska kunna använda oss av materialet i vårt examensarbete utan att det går att 

identifiera vilken intervjuperson som uttalar sig om vad. Ingen annan förutom studiens författare samt 

behöriga lärare kommer kunna ta del av transkriberingarna. Samtliga insamlade inspelningar och 

utskrivna texter från intervjuerna kommer tas bort när examensarbetet är godkänt.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt! Detta innebär att du under vilken del av processen som helst har 

rätt att avbryta ditt deltagande, utan närmare motivering.  

 

Den färdiga undersökningen kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt i form av ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är färdigt kommer ni, om 

ni så önskar, få ta del av en kopia av den. 

 

Har du frågor om studien eller medverkan i den är du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

Lina Arturson  Nathalie Vrede   

Student                                    Student    

nn@hotmail.com  nn@hotmail.com    

07xx-xxxxxx   07x-xxx xx xx    
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 Delge information angående etiska aspekter samt påminn om att: 
 Ljudet under samtalet kommer att spelas in och sedan överföras till text. 

 Ingen annan kommer ha tillgång till materialet. Anonymitet kommer gälla hela tiden och efter 

studien är klar kommer vi radera ljud/textfilerna. 

 Det är frivilligt att delta, och du kan närsomhelst avbryta eller välja att inte svara på frågor i 

helhet eller välja att svara på delar av frågor. 

Relevanta följdfrågor 
Vad hände? Vilka var där? Hur gjorde du? Vad var tanken/vad ville du uppnå? 

Hur uppfattade du att det togs emot? Varför? Utveckla? 
Kan du beskriva? Hur gör du rent specifikt/rent praktiskt? 

Bakgrund 
- Namn och ålder? 

- Vilket åldersspann är det på barnen du träffar på Mellanvården? 

- Vad har du yrkesbakgrund? Och om du vill berätta kort om din erfarenhet av samtal med barn. 

 
1. Hur ser behandlare på behandlingsalliansen?  

 
- Vad innebär behandlingsallians för dig?  

 
- Anser du att behandlingsallians är viktigt?  

o Om ja: På vilka sätt? 

o Om nej: Vill du utveckla? 

 
- Har du något exempel på när du har känt att du har haft en stark behandlingsallians till en 

patient?  

o Om ja: Vad innebar det?  

o Om nej: Gå vidare till nästa fråga. 

 
- Vilka konkreta saker hos barnet gör att du märker att en behandlingsallians skapats? 

 
- Kan en behandlingsallians förstöras?  

o Om ja: Går den att reparera? 

o Om ja: Hur gör du rent konkret för att försöka reparera den?  

o Om nej: Vad händer då? Hur är relationen? 

 

 
- Vad kan behandlare göra? 

 
- Gör du någonting konkret som behandlare för att skapa goda förutsättningar för en 

behandlingsallians?  

 
- Vilka egenskaper tycker du är viktiga för relationsskapandet i din profession som behandlare 

till barn och unga?  

 

- När det blivit bra 
- Kan du beskriva en situation som var betydelsefull för relationsskapandet och som du i 

efterhand var nöjd över? 

o Vad upplevde du att du gjorde för att stärka behandlingsalliansen?  

 

- När det blivit tokigt 
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- Vad tror du är ett vanligt misstag behandlare gör när de försöker upprätta en 

behandlingsallians?  

o Vad kan gå fel när man försöker upprätta en behandlingsallians? 

 
- Kan du beskriva en situation när det har blivit tokigt när du har försökt upprätta en 

behandlingsallians?  

o Om ja: Vad kunde du göra för att bygga upp relationen igen? Hur gjorde du?  

o Om nej: Gå vidare till nästa fråga 

 

 
- Vilka faktorer kan finnas hos barnet?  

 
- Vilka konkreta saker uppfattar du att barnet gör för att bidra till skapandet av en 

behandlingsallians? 

 
- Kan du ge ett exempel på en situation när det har varit svårt att skapa en relation till ett barn? 

o Om ja: Varför tror du att det var så? Hur gjorde du då? Hur upplevde du att barnet 

reagerade på dig?  

o Om nej: Gå vidare till nästa fråga 

 
- Har du varit med om att vissa beteenden hos barn har påverkat formandet av 

behandlingsalliansen?  

o Om ja: På vilket sätt? Försvårar/underlättar?  

o Om nej: Gå vidare till nästa fråga 

 
- Hur tror du att en behandlingsallians påverkas när man som behandlare arbetar med barn man 

inte tycker om?  

 
- Finns det andra dilemman som du upplever kan försvåra bildandet av en behandlingsallians 

med barn? 

 

 
- Övriga faktorer?  

 
- Kan ett professionellt förhållningssätt som behandlare innebära hinder/möjligheter i 

alliansskapandet?  

o Om ja: På vilka sätt?  

o Om nej: Gå vidare till nästa fråga 

 
- Kan den metod man använder i behandling påverka möjligheterna till att skapa en 

behandlingsallians till barn och unga?  

o Om ja: På vilka sätt? 

o Om nej: Vill du utveckla? 

 

 
- Slutligen 

- Vill du tillägga något? 

- Är det någonting mer du tänkt på som du vill lyfta fram? 

- Är det någonting vi inte frågat om som kan vara intressant för oss att veta angående 

behandlingsallians? 

 
- Stort tack! 

 


