
Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
VT-2007 
Handledare:  
Karin Borgström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Villkor för alliansbyggande 
 med unga lagöverträdare 

 
- En kvalitativ studie med socialarbetare om  vård 

 i socialtjänstens regi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Kristina Pettersson  
                                                                                                                
 
 
 



 
Villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare 

 - En kvalitativ studie med socialarbetare om vård i socialtjänstens regi  
 

Conditions for building an alliance with juvenile delinquents  
- A qualitative inquiry with social workers about 

the treatment programs that the social services provides  
 

 
Kristina Pettersson 

 
 
ABSTRACT 
This study is investigating what conditions can strengthen an alliance and which obstacles there are. 
Coercion aspects can also influence an alliance and are therefore also written about. The 
asymmetrical relationship between the social worker and the juvenile delinquent is investigated also 
with in regards to the tacit and explicit coercion when they are entering care. The study is focusing 
on the consequence/influence programs that the juvenile delinquents can be sentenced to because of 
their crimes. Counseling is a major part in these programs. For the definition of alliance I have used 
Bordin´s definition, it includes mutual agreement about the task and goal. It also includes bonding 
between the two parts. This study also uses Hill´s definitions sham alliance, mutual adaption and 
alliance breakdown. This study´s result shows that in order to achieve a strong alliance it is 
important for the social worker to handle the conditions in a non-judgmental way and be clear about 
the rules and regulations. It is also important to get the juveniles parents involved in the treatment. 
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1. Inledning 
Det har gjorts många studier om vad samhället ska göra med unga lagöverträdare, exempelvis om 

staten ska straffa eller behandla dem (Svensson, 1998, s. 6-7). Forskare och allmänhet har således 

ofta och på många sätt förhållit sig till repression kontra humanitet i förhållande till insatser för 

unga lagöverträdare. Att på olika sätt undersöka den professionella relationen eller samarbetet 

mellan professionell och unga lagöverträdare och dess betydelse för insatser för unga 

lagöverträdare, har det däremot gjorts i mindre omfattning. I den litteratursökning jag gjorde 

beträffande svensk forskning, har jag förutom Hills studie (2005) inte lyckats hitta studier om detta.   

        Praktiskt socialt arbete har traditionellt framhållit vikten av  relationen mellan socialarbetare 

och klient, vare sig det handlar om utredning, planering eller behandling (Hill, 2005, s. 11-12). Då 

man inom socialt arbete haft fokus på klientens motivation och de professionellas förhållningssätt i 

form av empati, autenticitet och ovillkorlig respekt/uppskattning kan det tolkas som att man bland 

annat varit inspirerad av den Rogeriansk-humanistiska traditionen som framför allt betonar äkthet, 

värme, sympati, empati och förståelse för klienter (Hill, 2005, s. 11-12, 17, 21). 

             Inom psykoterapiområdet  har man utvecklat begreppet professionellt förhållningssätt och 

motivation till att studera samarbetets betydelse, det vill säga både klienters och terapeuters olika 

bidrag till behandlingsarbetet. Detta behandlingssamarbete eller samarbetsrelation har kommit att 

betecknas som allians eller arbetsallians som i stort sett är olika sätt att beskriva samma sak (Hill, 

2005, s. 11-23; Norcross, 2002, s. 3-14). 

       Inom psykoterapiforskningen förefaller det råda en stor enighet om alliansens betydelse och 

dess positiva påverkan på behandlingsutfallen (Norcross, 2002, s. 3-14). Efter tre decenniers 

forskning har man exempelvis konstaterat att skillnaden mellan behandlingsutfall är större mellan 

olika terapeuter än mellan olika terapeutiska metoder. Det verkar därmed vara så att de 

professionellas förhållningssätt och alliansbyggandet mellan professionell och klient har en stor 

betydelse, enligt Norcross (2002).  

 Inom socialt arbete hör forskning om alliansbyggande till ovanligheten (Hill, 2005, s. 12-13, 

16-20). Det kan bero på begreppets förankring inom psykoterapiforskning och att man kanske inom 

socialt arbete har tagit relationens betydelse för given, enligt Hill (2005). Då begreppet inom 

psykoterapiforskning har en sådan stor betydelse kan man fråga sig vad alliansen mellan 

professionell och klient kan ha för betydelse inom socialt arbete. Och kan positiva utfall av olika 

interventioner inom socialt arbete vara en effekt av en fungerande allians? 

 Jag har därför valt att undersöka hur villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare 

kan se ut. Jag har valt att undersöka villkor för alliansbyggande i de olika öppenvårdsprogram som 
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unga lagöverträdare kan dömas till, inom ”vård inom socialtjänsten”. Öppenvårdsprogram som 

konsekvens- eller påverkansprogrammen bygger mycket på samtal (Brå-rapport 2002:19, s. 25-30) 

varför jag ser vissa likheter mellan dessa och psykoterapi.  

 Ett särskilt villkor som  förmodligen kan påverka alliansbyggandet med unga lagöverträdare, 

som jag också valt att uppmärksamma är de uttalade och outtalade tvångs/makt aspekterna 

beträffande ingången till vården på grund av att vården är en straffpåföljd. Jag har även valt att 

uppmärksamma det asymmetriska förhållande som återfinns mellan unga lagöverträdare och 

professionella, som jag också uppfattar är en särskild omständighet i alliansbyggande med unga 

lagöverträdare, jämfört med behandling/interventioner med vuxna. Alliansforskning har oftast riktat 

sig mot vuxna klienter i frivilliga behandlingssammanhang (Hill, 2005, s. 24-27). Därför kan det 

vara  särskilt intressant att fokusera på alliansbyggande med unga lagöverträdare. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare, utifrån 

socialarbetares perspektiv. Studien har fokus på den samtalsserie eller samtalskontakt ungdomarna 

erhåller inom socialtjänsten då den unga lagöverträdaren döms till ”vård inom socialtjänst”. 

Samtalskontakten kan vara en del inom ett påverkansprogram eller struktureras på ett annat sätt och 

kan pågå ungefär fem till tio tillfällen med ungdomen. Frågeställningarna som anknyter till studiens 

syfte är utifrån socialarbetares perspektiv och beskrivningar om alliansbyggande, och är följande: 

 
• Vad kan det finnas för möjligheter och hinder för alliansbyggande, i arbetet med unga 

lagöverträdare? 
 

• Vilken betydelse kan det uttalade eller outtalade tvånget beträffande ingången till vården ha 
för alliansbyggandet. 
 

• Hur hanterar socialarbetarna det asymmetriska förhållandet som återfinns mellan klient och 
professionell, och hur kan det påverka alliansbyggandet? 

 

1.2 Avgränsningar och definitioner 
Jag har valt att avgränsa studien genom att fokusera på Bordins definition av allians   (Bordin, 1994, 

s. 13-18) och Hills begrepp om skenallians och allianshaveri (Hill, 2005, s. 18-19, 183-197, 121-

125). 

 För att betona villkor för alliansbyggande har jag fokuserat på möjligheter och hinder för 

alliansbyggande. Inom begreppet möjligheter för alliansbyggande innefattar förutom de som 

framkommer under intervjuerna också ömsesidig anpassning. Begreppet hinder för 
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alliansbyggande innefattar skenallians och allianshaveri. Ömsesidig anpassning handlar bland 

annat om klienters och professionellas ömsesidiga anpassning till varandras krav/intressen och 

behov, medan skenallians betonar en ensidig anpassning av antingen  klienters eller de 

professionellas krav/intressen och behov. Allianshaveri innefattar ett tillstånd då klienter och 

professionella inte kan samarbeta (Hill, 2005, s. 121-125, 183-197). Dessa begrepp beskrivs 

närmare i avsnittet 4.2-4.5,  på sidorna 12-14.  

 Inom ramen för ”villkor för alliansbyggande” har jag även valt att betona särskilda 

omständigheter som tvångsaspekter och det asymmetriska förhållandet mellan professionell och 

ung lagöverträdare.  Tvångsbegreppet rymmer det uttalade tvånget för ingången till vården då  

”vård inom socialtjänsten” är en straffpåföljd. De outtalade tvångsaspekterna innehåller outtalade 

omständigheter till att ungdomen tackar ja till påföljden.  

 Den asymmetriska relationen handlar om skillnaden mellan socialarbetaren som är en vuxen 

professionell med olika befogenheter som kommer med yrket och den unga lagöverträdaren. Det 

finns säkerligen andra särskilda omständigheter i detta möte som jag valt att inte ta med, 

exempelvis att de flesta unga lagöverträdare är pojkar och de flesta socialarbetare är kvinnor, 

således ett könsperspektiv.  Tvångsaspekterna och den asymmetriska relationen beskrivs närmare i 

avsnittet 4.6 på sidorna 14-15. 

 

1.3 Definition av unga lagöverträdare 
Unga lagöverträdare definieras i denna uppsats som de ungdomar som kan bli föremål för påföljden 

”vård inom socialtjänsten”. Unga lagöverträdare kan tolkas lagmässigt från 15 år till 21 årsålder, på 

grund av särskilda bestämmelser mot denna grupp beträffande straffpåföljd för brott (BrB 30 kap. 

5§; Brå-rapport, 2002:19, s. 9-10). Min uppsats inriktar sig dock på ungdomar mellan 15-17 år, 

eftersom det är den vanligaste gruppen som genomgår olika öppenvårdsprogram med fokus på 

samtalskontakt. Det anses att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för den gruppen ungdomar (Brå-

rapport, 2002:19, s. 9-10; Clevesköld, Thunved & Thunved 2005, s. 140-144). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Unga lagöverträdare  - straff eller behandling? 
Diskussionen om man ska straffa eller vårda unga lagöverträdare, det vill säga repression kontra 

humanitet (Svensson, 1998, s.6) har pågått länge i Sverige. I realiteten har åtskillnaden mellan dessa 
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sällan varit vattentät. Ofta återfinns det varken en behandling utan inslag av tvång, eller ett straff 

utan syfte att förändra (Svensson, 1998, s. 6). 1900-talet har präglats av tron på ungdomens 

förändringsmöjlighet och ungdomstiden som en tid för experimentering. Därför har man valt att 

satsa på ungdomar, bland annat genom vägledning för att hitta ”rätt” form av vuxenliv (Svensson, 

1998, s. 9).  

 Under hela 1900-talet har åtgärderna mot de unga lagöverträdarna motiverats med att de ska 

föras in i samhället och lära sig leva ett liv inom gränserna för det ”normala”. Vilka metoder som 

använts för detta har skiftat mellan olika tidsperioder (Svensson, 1998, s. 21-24). Svensson (1998) 

beskriver vidare att använda sig av kroppsstraff och att döma en ungdom till aga som var möjligt 

1890, skulle uppfattas befängt år 1990. Anstalten har också under en lång tid ansetts som den 

självklara påföljden för gränsöverskridande ungdomar, det ansågs bland annat ha goda effekter på 

moralen (Svensson, 1998, s. 21-24).   

 Under senare år har det dock skett en förändring angående detta (Levin, 1998, s. 19-22; 

Svensson, 1998, s. 25-30). I dag är det inte längre självklart att ett straff avtjänas innanför 

fängelsernas murar, straffet kan avtjänas i sitt eget hem med eller utan fotboja. Förr handlade det 

om att begränsa brottslingen rent fysiskt, nu handlar det om att med experternas hjälp nå 

gränsöverträdarens själ, enligt Svensson (1998).  I och med detta krävs att gränsöverträdaren klarar 

av att sköta de öppenvårdprogram som har blivit mer aktuella. För de övriga finns anstalten kvar 

(Svensson, 1998, s. 25-30). 

 Det som är speciellt med dessa öppenvårdsprogram är att samhällets reaktion och makten 

över  lagöverträdaren har blivit allt mer osynlig både för allmänheten och för lagöverträdaren själv 

(Svensson, 1998, s. 25-30).  Svensson (1998) beskriver vidare att man inte längre kan räkna antalet 

slag med rottingen eller se anstaltens murar för att förstå samhällets reaktion. Allmänheten har 

också svårare att få en konkret uppfattning om vad som händer i och med dessa olika 

behandlingsåtgärder utanför anstalten. Trots att det kallas för behandling eller vård, är det inte 

enbart vård. Det innehåller olika sanktioner om ungdomen inte sköter sig (Svensson, 1998, s. 29-

30). 

 

2.2 Unga lagöverträdare och vård inom socialtjänsten 
Sverige har en lång tradition av att särbehandla unga lagöverträdare genom att de döms efter 

särskilda principer jämfört med vuxna. Tanken är att hålla ungdomar borta från fängelser, att 

särskilt beakta den unges ålder och omognad, och att se till att de unga lagöverträdarna som är 

socialt utsatta får hjälp och stöd (Brå-rapport 2002:19, s. 9-10).  Anledningen till att hålla de unga 
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borta från kriminalvården är troligtvis att inte bekräfta en negativ självbild hos den unge, enligt 

Brottsförebyggande rådet (2002). 

 Trots att straffmyndighetsåldern är 15 år är det inte många från 15 till 21 års ålder som blir 

dömda till fängelse då det krävs synnerliga skäl att döma en ungdom mellan 15 och 18 års ålder till 

fängelse och särskilda skäl att döma en ung person från 18 till 21 års ålder till fängelse (BrB 30 kap. 

5§;  Brå-rapport 2002:19, s. 9-10). Vad som istället erbjuds är överlämnande till vård inom 

socialtjänst (BrB 31kap. 1§). Man kan i och med detta säga att socialtjänsten har ett särskilt ansvar 

för de unga lagöverträdarna och i synnerhet de som är mellan 15 och 17 år (Brå-rapport 2002:19, s. 

9-10; Clevesköld et al., 2005, s. 140-144).  

 Den vanligaste insatsen inom ”vård inom socialtjänsten” är samtalskontakt som kan pågå  

från ungefär tio gånger till regelbundna samtal under sex månader (Brå-rapport 2002:19, s. 7, 25-

30). Det är också vanligast att samtalen sker inom socialtjänstens verksamhet. Det förekommer att 

socialtjänsten erbjuder programverksamhet där samtal individuellt eller i grupp utgör stommen, 

med tillägg av filmvisning och studiebesök exempelvis på akutmottagning, fängelse eller 

ungdomsmottagning, enligt Brå (2002). 

 Samtalen inom socialtjänsten brukar kretsa kring det aktuella brottet och dess konsekvenser, 

familj, skolsituation, relationer till kompisar, etik, moral och droger. (Brå-rapport  2002:19, s. 7, 25-

30). I andra fall kan de unge remitteras till Maria ungdom, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), 

psykolog eller kurator (Brå-rapport 2002:19, s. 25, 29).   

 På senare år har vikten av att involvera familjen i vården för unga lagöverträdare 

uppmärksammats (Brå-rapport, 2005:13 s. 29). Det bygger på att man ser familjemedlemmarna som 

ett ”system” som påverkar varandra. Stödjer man familjesystemet påverkar det också ungdomen. 

Familjeinsatserna kan handla om familje och nätverksmöten, systemterapi och uppföljning med 

föräldrar (Brå-rapport, 2005:13 s. 29).  

 Skulle det av olika anledningar vara så att vården inte kommer till stånd, exempelvis att den 

unge avviker från vårdplanen i väsentlig grad, är socialnämnden skyldig att återrapportera till 

åklagare och påföljden ersätts av annan reaktion på brottet (Clevesköld et al., 2005, s.156-159). 

Påföljden ”Vård inom socialtjänsten” bygger på samtycke från ungdomen och dess föräldrar, i annat 

fall används tvångslagen Lagen om vård av unga (LVU) om det anses behövligt (Clevesköld et al., 

2005, s. 156-159). 

2.3 Bekymringssamtal 
Ett ganska nytt behandlingsprogram som vissa stadsdelar i Stockholm har börjat använda sig av är 

bekymringssamtal (Brå, 2005.01.24 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=4). Två 
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av respondenterna berättade att de har börjat använda sig av metoden i samtal med unga 

lagöverträdare. Bekymringssamtal är en manualbaserad metod som är utvecklad av polisen i Norge 

(insyn.stockholm.se/vantor/document/2006-02-16/Dagordning/19/19.pdf). Metoden riktar sig mot 

barn och ungdomar med riskbeteende, där det i yngre åldrar handlar om språkbruk medan det för de 

lite äldre tonåringarna handlar om mobbning, snatteri, skolk och våld. Metoden är anpassad för 

förstagångsförbrytare som inte har alltför allvarlig problematik (Brå, 2005.01.24 

http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=4). Man går exempelvis igenom brotts - och 

lyckotrappan och talar om konsekvenser och valmöjligheter (se bilaga 3) 

(www.sandviken.se/download/18.72cc3adc10af56929a180007193/Verksamhetsberättelse+2005.do

c). Man går också igenom orsaken till det som har inträffat, exempelvis kan brottet handla om 

utanförskap. Samtalen skapar utrymme för reflektion och förändringsprocess. Även den unges 

livssituation i övrigt diskuteras så som skola och fritid. Samtalen kan vara mellan fem till åtta 

gånger enligt Brå (2005). 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Alliansforskning 
Idén om alliansen härstammar ur psykoanalysen, då Freud framhöll att man bör bilda en ”analytisk 

pakt” mellan patient och analytiker, där patienten skulle bidra med fria associationer och 

analytikern bidra med att visa empati och förståelse (Hill, 2005, s. 12-13, 16-20). Många forskare är 

överens om att alliansen är viktig och påverkar behandlingsutslaget positivt (Hill, 2005, s. 1-10). 

Många menar att den viktigaste faktorn inom psykoterapi är utvecklandet av den terapeutiska 

relationen mellan patient och terapeut oberoende av terapeutiska tekniker eller olika terapi skolor 

(Norcross, 2002, s. 3-14; Bedi & Horvath s. 37). Norcross, Bedi och Horvath framhåller att detta  

stöds av tre decenniers empirisk forskning.  

 Vad beträffar om hur man ser på alliansen i terapeutisk forskning kan man konstatera att 

olika inriktningar betonar olika aspekter av alliansen (Hill, 2005, s. 21-23; Safran & Muran, 1998, s. 

xi).  Hill (2005) beskriver att vissa menar att en god allians är viktig för att kunna använda sig av de 

tekniska principerna, medan andra menar att  själva terapeutiska alliansen i sig är läkande.  Under 

senare år har flera terapiinriktningar alltifrån kognitiv terapi till familjeterapi börjat intressera sig 

för alliansforskning (Hill, 2005, s. 21-23; Safran & Muran, 1998, s. xi). 

Definitionen av alliansen varierar mellan exempelvis allians, terapeutisk allians, arbetsallians, eller 

hjälpande allians. Det finns ingen enhetlig definition av allians, enligt Bedi och Horvath (Bedi & 
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Horvath, 2002, s. 38). Förslag har dock under åren givits där vissa har velat skilja mellan 

arbetsallians och terapeutisk allians. Arbetsallians handlar om klientens förmåga att ta itu med 

uppgifterna inom terapin, medan terapeutisk allians har fokus på terapeutens och klientens 

personliga band (Bedi & Horvath, 2002, s. 38).  

      Ett annat förslag är att urskilja två olika faser av alliansen. Fas 1 allians handlar om klientens 

tro på terapeutens förmåga att hjälpa och terapeuten som i samband med detta ger en varm 

stödjande och ombesörjande relation, beskriver Bedi och Horvath (2002). Fas 2 allians involverar 

klientens investeringar och tron på den terapeutiska eller undersökande processen i sig och det 

ömsesidiga deltagandet i den (Bedi & Horvath, 2002, s. 38). 

 Bordin är en av dem som studerat allians gränsöverskridande mellan olika terapier och 

behandlingar (Hill, 2005, s. 17-20). Eftersom Bordin använder en mer generell aspekt så som de 

känslomässiga banden i sin definition av allians och inte specificerar detta med överförings 

baserade, omedvetna fantasier eller liknande ur den psykoanalytiska terminologin, kan allians 

studeras i vidare bemärkelse och i olika typer av behandlingar (Hill, 2005, s. 17-20).   

    Bordins definition betonar samarbetet mellan terapeut och klient, vilket uppfattas som ett 

modernare sätt att studera allians. Tidigare forskare har fokuserat mer på terapeutens eller 

patientens bidrag (Bedi & Horvath, 2002, s. 38-39). Bedi och Horvath (2002) beskriver att 

samarbetet utgår ifrån tre komponenter, överenskommelse om terapeutiskt mål, samstämmighet i 

och respekt för uppgiften och utförandet av den, och de känslomässiga banden mellan terapeut och 

klient.   

 Bordins definition tar således upp känslomässiga band där olika terapeuter kan lägga olika 

betydelser i detta begrepp (Bedi & Horvath, 2002, s. 38-39).   Bordins definition tar  också upp  den  

kognitiva aspekten av samarbetet som handlar om en känsla av partnerskap där båda parterna 

känner ett likvärdigt engagemang, entusiasm och ansvar i terapin. Det är både en medveten och 

målmedveten aspekt av relationen. 

 Man kan också se det som att partnerskapet i alliansen är påverkat av klientens och 

terapeutens tidigare bakgrund som är en mer omedveten aspekt. Eller att alliansen påverkas av 

parternas  tidigare anknytningsmönster varpå man kan studera alliansaspekten utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv (Janssens, Schuengel, Van Ijzendoorn & Zegers, 2006, s. 325-334; 

Bedi & Horvath, 2002, s. 60-61). 

 Vad som har visst stöd i forskning av allians är bland annat vikten av terapeuters 

mottaglighet och förmåga att anpassa interventionerna på ett flexibelt sätt beroende på klienternas 

förmågor och begränsningar (Bedi & Horvath, 2002, s. 60-61).  

 Bedi och Horvath (2002) tar också upp att det är viktigt att prioritera alliansskapande under 
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hela terapins gång, då en stark allians initialt inte alltid består under resten av terapin. Tvärtom kan 

en stark allians i början av terapin leda till för höga förväntningar hos patienten, som senare om de 

inte infrias försvagar alliansen. Det viktiga är att man upptäcker svagare allianser så att man kan 

bemöta dessa och diskutera dem öppet med sin klient, beskriver Bedi och Horvath (2002). I och 

med detta kan man förhoppningsvis stärka alliansen. Det tyder på att mer erfarna terapeuter har 

större benägenhet att upptäcka dessa svagare allianser, enligt Bedi och Horvath (2002).   

 Terapeuters erfarenhet som faktor i alliansskapandet finns det inte några enhetliga 

forskningsresultat på. Man kan dock konstatera att vissa terapeuter lyckas bättre med vissa klienter 

och att det handlar en hel del om ”matchning” av klienter och terapeuter (Bedi & Horvath, 2002, s. 

58-59).  Viss forskning ger däremot en antydan om att de terapeuter som har mer än sex års 

erfarenhet lyckas bättre med alliansbyggande. Vidare verkar forskningsresultaten tyda på att det är 

större skillnad mellan behandlingsutfall och olika terapeuter än mellan olika metoder och 

terapiskolor. Detta kan bero på att terapeuten som person och dennes förhållningssätt har större 

betydelse för behandlingsutfall i psykoterapi än terapeutiska metoder (Norcross, 2002, s. 4-22). 

 Viktiga egenskaper hos de professionella som man tagit fasta på så väl inom forskning i 

socialt arbete som inom psykoterapiforskning är, intresse, engagemang värme, förståelse, 

respektfullhet, äkthet och ansvarsfullhet gentemot klienten (Bedi & Horvath, 2002, s. 60-61; Brill & 

Nahmani, 1990, s. 77-82; Hill, 2005, s. 12; Norcross, 2002, s. 21-23; Safran & Muran, 1998, s. xi, 

217-228).  Dessa egenskaper anses leda till en god samarbetsrelation. 

 Vidare kan det vara viktigt, oberoende av behandlingsmetod,  att upprätta ett kontrakt 

mellan patient och professionell (Bordin, 1994, s. 14-15; Richards & Sullivan, 1996, s. 69-70). De 

klientgrupper som bedöms vara svårare att bygga allians med och som man kanske bör lägga extra 

mycket uppmärksamhet på är personer med borderline och andra personlighetstörningar, hemlösa, 

drogberoende och ungdomar (Bedi & Horvath, 2002, s. 56-61).    

3.2 Alliansbegreppet inom socialt arbete 
Att använda sig av alliansbegreppet inom forskning för socialt arbete hör till ovanligheten (Hill, 

2005, s. 12-13, 16-20). Anledningen tros vara att de instrument man använt för att mäta allians 

främst har varit utvecklade för terapeutiska situationer (Hill, 2005, s. 12-13, 16-20). En annan 

aspekt är att man har tagit relationens betydelse för given och inte undersökt i vilken utsträckning 

denna relation bidrar till själva behandlingen (Hill, 2005, s. 12-13, 16-20). Hill (2005) tar även upp 

att  en annan möjlig förklaring kan vara att forskningen inom socialt arbete mer präglats av att 

beskriva och påvisa olika typer av interventioner snarare än att undersöka vilka effekter dessa ger. 
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3.3 Är tvång och makt alltid ett hinder i behandling? 
Många har under årens lopp kritiserat behandling som straffpåföljd och behandling med 

tvångsinslag däribland Goffman, Foucault och Levin (Hill, 2005, s. 27-29; Levin 1998, s. 166-179).  

Det som främst har varit föremål för kritiken har varit tvångsinstitutioner. Hill (2005) beskriver att 

kritiken har riktat sig mot att tvångsbehandlingar skapar och stärker maktstrukturer och 

underkastelse, samt föder motstånd och upprorsstrategier. Detta förstärker de intagnas problem och  

gör anpassningen till ett normalt liv svårare. 

 Levin (1998) har riktat kritik mot att det i behandlingsintentionen döljs ett strafftänkande 

och att denna dolda intention påverkar behandlingsarbetet på ett negativt sätt (Levin, 1998, s. 86-

88). Levin ifrågasätter att de tidigare uppfostringsanstalterna eller i dagens så kallade särskilda 

ungdomshemmen (SIS-hemmen) lever kvar trots dåliga rehabiliteringsresultat som hämmar 

resocialisering. Ungdomarnas egen kritik har handlat om att vardagen på institutionen är 

meningslös, långtråkig och vården obehaglig (Levin, 1998 s. 18-21).  Vad som leder till motstånd 

hos ungdomarna är bland annat otydlighet och ovisshet kring behandlingens innebörd och hur lång 

placeringstiden kommer att vara (Levin, 1998, s. 173-175).    

 Levin (1998) har uppmärksammat i sin forskning att institutionens regler och ramar blir ett 

hinder i kontaktskapande och att institutionernas kultur av över- och underordning leder till 

ungdomarnas upplevelse av en konstlad relation. De professionella som lyckades skapa kontakt 

med ungdomarna arbetade utanför institutionens formella ramar. De upprättade en mer jämbördig 

relation, kunde tala om sig själva och sina egna problem, och erbjöd en  icke-dömande relation 

(Levin, 1998, s. 134-137, 149-157). 

 Hill tar upp vikten av att kombinera tydlighet kring ramar, regler och gränssättning med 

dialog och omtanke (Hill, 2005, s. 27-29).  Ungdomarna på den institution hon undersökte verkade 

uppleva att gränser och regler är nödvändiga för att bibehålla lugn, ordning och trygghet samt att 

avsteg som inte grundar sig på omtanke uppfattades av ungdomarna som svaghet eller manipulation 

från personalens sida (Hill, 2005, s. 83-116, 215-217). Vidare framhåller Hill att en viktig aspekt är 

hur man handskas med tvångsaspekten (Hill, 2005, s. 27-29, 104-116).  

3.4 Ungdomar och motivation  
Armelius och Fransson beskriver att bristande motivation är ett vanligt problem i psykoterapeutiskt 

arbete med ungdomar (Armelius & Fransson, 1992, s. 286-287). Av de ungdomar som remitteras 

till behandling är det 40-75% som inte påbörjar eller slutför behandlingen. Anledningen är 

förmodligen att ungdomar inte är medvetna om sina problem eller anser att problemen inte ligger 

hos dem själva, enligt Armelius och Fransson. 
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 På grund av svårigheten till motivation anser författarna (Armelius & Fransson, 1992, s. 

287-288) att det är viktigt att den unge får information och möjlighet att förbereda sig innan 

behandlingen och att behandlingen är individuell och specifik samt bygger på den unges 

preferenser. Beträffande att skapa allians med institutionplacerade ungdomar verkar i varje fall 

vikten av att beakta ungdomarnas egna upplevelser och förväntningar på terapin vara en grundbult.             

 Författarna beskriver även att behandlingspersonalens förhållningssätt kanske är den 

viktigaste anledningen till ungdomarnas ökade motivation. Armelius och Fransson (1992) hänvisar 

till en undersökning gjord på två grupper ungdomar där den ena innefattade ”kriminella ungdomar” 

och den andra så kallat ”störda ungdomar”. Båda grupperna önskade att terapeuten kunde visa 

intresse och omtanke, samt att han eller hon kunde sätta gränser likt en god föräldrafigur. Gruppen 

med ”kriminella ungdomar” eftersökte däremot mer konkret hjälp på praktiska problem medan 

gruppen med ”störda ungdomar” uttryckte ett större behov av att tala om sig själva och sina 

problem (Armelius & Fransson, 1992, s. 287-288). 

 Lardén beskriver att motivationen hos ”dessa” ungdomar kan vara ett hinder men att det inte 

behöver vara oöverstigligt om man har en mer dynamisk eller så att säga föränderlig syn på 

motivation (Lardén, 2002, s. 39-40). Det kan också vara en poäng att terapeuten är öppen och ärlig 

så att den unge inte tror att han/hon har en massa dolda ”analyser” i huvudet. Detta brukar leda till 

att den unge i sin tur är öppen och ärlig under behandlingen (Lardén, 2002, s. 40-42). 

 

4 Teori och begrepp 

4.1 Edward S. Bordin 
Bordin var den som formade en alliansdefinition som kom att bli ett gränsöverskridande begrepp 

anpassat till olika teorier (Hill, 2005, s. 17-20; Bordin, 1994, s. 13-15). Han beskrev sig som en som 

sympatiserade med en behandling som är ett mellanting mellan klientcentrerad psykodynamisk 

terapi och kognitiv beteende terapi, där en viktig aspekt för alliansen är en tydlig överenskommelse 

av mål och utförande. Bordin var verksam som professor på Michigans universitet. Hans sista 

bidrag till forskning om allians var i samlingen, ”The Working alliance- Theory, research and 

practice” som gavs ut 1994. 

 

4.2 Bordins alliansdefinition 
I Bordins alliansdefinition betonas det ömsesidiga samspelet mellan klient och professionell utifrån 

tre komponenter: 
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• att vara överens om behandlingens mål  

• att vara överens om utförande/metod. 

• känslomässiga band mellan varandra, så som respekt, förståelse, tillit, gillande och 

engagemang för varandra (Bordin, 1994, s. 14-18; Hill, 2005, s. 18-19, s. 207-208). 

 

I Bordins alliansdefinition handlar det således dels om att tillsammans med patienten hitta ett 

meningsfullt mål med behandlingen som stämmer överens med de huvudproblem som patienten 

upplever sig ha (Bordin, 1994, s. 15). Det handlar dels också om att komma överens om hur man 

går till väga för att nå målet tillsammans, så att säga utförandet. Den tredje komponenten i Bordins 

alliansdefinition handlar om att skapa ett känslomässigt band eller ”bonding”, en delad aktivitet 

som kan upplevas som att man fattar tycke för varandra, visar sympati, litar på den andre, 

respekterar den andre, och en känsla för gemensamt engagemang och förståelse av 

arbetet/aktiviteten (Bordin, 1994, s. 13-18).  

 Vidare beskriver Bordin (1994) att det är viktigt att möta sin klient som en jämbördig och 

aktivt deltagande part i behandlingsprocessen. Lardén förtydligar detta med mål/utförande och 

känslomässigt band genom sin beskrivning av vidmakthållande av klientens motivation, som 

handlar om att klienter ska ha förtroende för både behandling och behandlare  (Lardén, 2002, s. 39-

42). 

 Trots att överenskommelse om mål och metod/utförande, och de känslomässiga banden 

beskrivs som skilda fenomen kan dessa komponenter mer eller mindre hänga ihop.  Hur väl man är 

överens om målet och utförande, påverkar troligtvis hur mycket man finner tycke för eller har 

förståelse för den andre parten och vice versa (Hill, 2005, s. 18-19 ).  

 

4.3 Skenallians och ömsesidig anpassning 
I Hills avhandling (2005) som har fokus på institutionsplacerade ungdomar, används begreppet 

skenallians. Begreppet innefattar en ömsesidig överenskommelse som utvecklas mellan parterna där 

syftet är att bibehålla lugn eller oföränderlighet. Villkoret för en skenallians är att båda parterna har 

en uttalad eller outtalad överenskommelse om att vidmakthålla en ensidig anpassning. 

Överenskommelsen kan vara både medveten och omedveten. Det handlar således om ömsesidig 

ensidighet. Ensidigheten består i att man antingen anpassar sig till behandlaren/institutionens krav/ 

intresse och behov eller till ungdomen/klientens (Hill, 2005, s. 121-125, 183-197). 

      Då det sker en ensidig anpassning till klienten och i detta fall ungdomen kan det handla om 

att se mellan fingrarna på olika regler, så att ungdomen får som den vill. Detta kan leda till att 
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ungdomen tänjer ännu mer på reglerna och till slut måste behandlaren sätta stopp, vilket kan leda 

till allianshaveri.  

     Då det sker en ensidig anpassning till behandlaren eller institutionen/verksamheten kan det 

innebära att ungdomen gör precis det som förväntas, kanske för att få favörer av det, så som fler 

permissioner, samtidigt som ungdomen åsidosätter sina krav/intressen och behov. Problemet med 

denna anpassningsstrategi enligt Hill (2005) kan vara att ungdomen inte arbetar med det han eller 

hon skulle behöva i behandlingen, och att en förändringsprocess hos ungdomen inte kommer 

tillstånd. Det motsatta förhållandet till skenallians beskrivs som ömsesidig anpassning till 

varandras krav/intresse och behov, som jag uppfattat benämns som genuin allians (Hill, 2005, s. 

121-125, 183-197). 

      

4.4 Allianshaveri  
Allianshaveri innefattar ett tillstånd som klient och behandlare/professionell  hamnar i då de inte 

kan arbeta tillsammans.  Det kan bland annat vara missförstånd, behandlarens frånvaro eller en följd 

av skenalliansprocesser. Det kan vara av tillfällig karaktär eller mer varaktigt då det exempelvis 

leder till att behandlingen eller vården avbryts (Hill, 2005, s. 125). 

4.5 Användning av alliansbegreppen i denna studie 
Jag kommer att använda mig av Bordins definition av allians som analysverktyg, eftersom 

begreppet fungerar i olika slags behandlingar, exempelvis öppenvårdsprogram för unga 

lagöverträdare. Jag kommer också att använda mig av Hills begrepp allianshaveri, skenallians och 

dess motsatsförhållande som jag tolkat, innefattar en ömsesidig anpassning till varandras 

krav/intressen och behov (Hill, 2005, s. 121-124, 183-197, 207-208). Allians definieras således i 

denna uppsats utifrån ömsesidig överenskommelse om mål och utförande,  utvecklande av 

känslomässiga band, och ömsesidig anpassning till både parternas krav/intressen och behov. 

4.6 Tvångs och maktperspektiv 
Det finns många olika makt- och tvångsaspekter som kan studeras. Makt kan beskrivas och 

definieras som något ”uppifrånkommande”, en potential som innehavaren kan använda eller avstå 

från att använda. Då handlar det exempelvis om påbud, förbud och rätt att straffa (Jönsson, 1989, s. 

3, 20-22).  Makt kan också studeras utifrån de konkreta former som kommer till uttryck på 

mikrostadiet och i relationen mellan människor, enligt Jönsson (1989), något som jag tolkar är ett 

sätt att beskriva outtalad makt/tvång. 

            Det relationella maktbegreppet är varken en egenskap eller en slags relation utan verkar i 
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och genom relationer. Det kan aldrig vara absolut utan är snarast relativt. Det förekommer dock en 

relation mellan makt och motstånd i olika sociala sammanhang och i och med detta förhandlingar 

och kompromisser. Hur makten skapas beror på parternas maktresurser som är i en ständig 

växelverkan (Johansson, 1992, s. 87-91; Jönsson, 1989, s. 3-8, 20-23, 199-206).  

       Enligt Jönsson (1989), som jag uppfattar det, inbegriper en relationell maktrelation också ett 

visst mått av motstridiga önskningar mellan parterna. Maktförhållandet och motståndet mot makten 

kan vara både medvetet och omedvetet. Ett exempel på ett relationellt maktförhållande är det 

ojämlika eller det så kallade asymmetriska förhållandet mellan klient och professionell (Skau, 2001, 

s. 34, 42-45, 54-60). 

       Allgood och Kvalsund beskriver makt som ständigt närvarande i den hjälpande relationen 

(Allgood & Kvalsund, 2003, s. 3-10). Författarna tar upp att det både finns positiva och negativa 

aspekter på detta och att både de negativa och positiva aspekterna alltid finns med i en hjälpande 

relation. Exempelvis kan en person har makt över sig själv, vilket leder till självkontroll. Samtidigt 

kan makt över sig själv också vara negativt om man exempelvis har den sortens ”självkontroll” som 

leder till sjukdomen anorexia. I denna uppsats används faktisk och outtalad makt som analysverktyg 

i bemärkelsen hur denna kan tänkas påverka den unga lagöverträdaren i alliansbyggandet, utifrån 

socialarbetarnas beskrivningar.  

 

5 Metod 
Min uppsats syftar till att studera villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare, ur 

socialarbetares perspektiv. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud beskriver att  i kvalitativ 

analysmetod  är bredden på olika perspektiv något att sträva efter snarare än kvantifiering och 

generalisering (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2005, s. 256). Med tanke på studiens 

syfte, var det fördelaktigt att använda sig av kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer. Kvale 

beskriver att kvalitativa intervjuer är en passande metod om man vill beskriva och förstå världen ur 

de intervjuades perspektiv eller livsvärld (Kvale, 2001, s. 34-41).  Kvale (2001) menar även att man 

genom kvalitativ metod strävar mot att fokusera på specifika situationer och handlingar snarare än 

allmänna åsikter. 

5.1 Litteratursökning 
Litteratursökningarna gjordes i biblioteksdatabasen libris och i internationella databaser som social 

services abstract, psycINFO, sociological abstract och universitetsdatatbasen DIVA. Jag använde 

sökord som, juvenile, delinquent, alliance, relationship, feel, social i olika kombinationer med 
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trunkering. Jag fick också litteraturtips från bland annat tidigare studenter. 

 

5.2 Urval  
Urvalet i studien är inspirerat av strategiskt-, och bekvämlighetsurval. Strategiskt urval används då 

man vill att materialet ska innehålla adekvat data som är relevant för problemställningen (Malterud, 

1998, s. 55-57). Urvalskriterierna för min undersökning var att intervjupersonerna skulle jobba  

direkt med unga lagöverträdare i samtalsserier/påverkansprogram som ungdomarna har blivit 

dömda till inom ”vård inom socialtjänsten”. Samtalsserierna skulle ha pågått ungefär fem till tio 

tillfällen. Jag använde mig av intervjupersoner som är knutna till socialtjänsten för att få någon 

slags enhetlighet i min undersökning.  

 Urvalet är också inspirerat av bekvämlighetsurval eftersom jag intervjuade personer från 

fyra olika stadsdelar i Stockholmsstad, där jag själv är bosatt och studerar. Bekvämligheturval 

innebär att man väljer de analyseenheter som är enklast att få tag i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud 2005,  s. 210-211). I min undersökning kom det bli fyra intervjuer från fyra olika 

stadsdelar i Stockholmsstad, och fem olika intervjupersoner. I en av intervjuerna deltog två personer 

som jobbar tillsammans i samma stadsdel med unga lagöverträdare. 

     

5.3 Generaliserings möjligheter 
Eftersom jag gjort en kvalitativ studie med ett fåtal strategisk utvalda intervjupersonen går det inte 

att statistiskt generalisera resultatet till en viss population. Jag har intervjuat professionella från fyra  

av då (oktober, 2006) arton olika stadsdelar, som efter januari 2007 har blivit fjorton.  Studien kan 

dock säga något om olika möjligheter och hinder som kan finnas i alliansbyggande med unga 

lagöverträdare. Att fokusera på villkor för alliansbyggande och socialarbetares perspektiv leder till 

att  studien bara kan besvara svar ”ena sidans” synvinkel på villkoren, vilket också är studiens 

avgränsning.  

 Studien kan därför främst säga något om hur de respondenter, det vill säga de socialarbetare 

som deltagit i studien, beskriver  möjligheter och hinder för alliansbyggande med unga 

lagöverträdare. Studien kan också säga något om hur  samt hur de socialarbetare som deltagit,  kan 

tänkas handskas med tvångsaspekter och det asymmetriska förhållandet mellan de och unga 

lagöverträdare och hur detta kan  påverka alliansbyggandet. Visserligen kan det förmodligen 

förhålla sig på ett liknande sätt mellan professionella och ungdomar i andra stadsdelar i 

Stockholmsstad, men det kan undersökningen inte svara på. Det är rimligt att anta att 
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alliansbyggande förutom hur vården formellt är administrerad  också påverkas av de enskilda 

socialarbetarnas sätt att hantera och bemöta ungdomarna. 

5.4 Intervjusituationen 
Inför intervjuerna skickade jag information om mitt uppsatsämne och om bland annat syftet med 

undersökningen och de etiska principerna för undersökningen (se bilaga 1). Jag frågade i början av 

varje intervju om de hade förstått innehållet i informationen. Intervjuerna ägde rum på 

intervjupersonernas respektive arbetsplats, i ett avskiljt rum. Jag spelade in intervjuerna på en mp3-

spelare, som sedan fördes över på datorn. Intervjuerna varade ungefär 45-70 minuter och jag 

använde mig av en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick ifrån 

intervjuguiden som mall för samtalsämnen. 

 

5.5 Transkribering 
Jag har transkriberat alla intervjuer genom att gå igen dem flera gånger och försökt skriva ner allt så 

noggrant som möjligt. Jag har dock utelämnat sådant som inte hör hemma i min forskningsfråga, 

som kaffepauser, telefonuppringningar och annat ”småprat”. 

 

5.6 Bearbetning och analys 
Min undersökning har utgått ifrån vissa begrepp som Bordins alliansdefinition och begreppen 

ömsesidig anpassning, skenallians och allianshaveri. Samtidigt har jag varit öppen för att hitta och 

kategorisera olika teman utifrån mina frågeställningar och analysera dessa utifrån alliansbegreppen. 

Då jag inte har huvudfokus på att pröva en teori eller begrepp i sig utan mer använt dem som 

analysverktyg kan min undersökning betecknas som abduktiv. Jag har således använt mig av det 

som Larsson beskriver är ett mellanting mellan deduktiv och induktiv strategi (Larsson, 2005, s. 95-

96). 

Jag har analyserat intervjuerna genom meningskoncentrering och meningskategorisering. Dessa 

analysförfaranden beskrivs av Kvale (Kvale, 2001, s.170-180). Jag har försökt koncentrera svaren 

utifrån mina frågeställningar. Därefter har jag sökt efter teman eller kategorier som verkar 

uppkomma i stor utsträckning, det vill säga de teman som jag tycket att jag har fått mest 

uttömmande svar. Ett tema kom exempelvis att bli föräldrarnas betydelse för alliansskapande. Inom 

varje tema har jag försökt beskriva vad de olika respondenterna tagit upp om detta på ett 

koncentrerat sätt och hur man kan knyta an det med alliansbegreppen. De exempel som jag hämtat 

ur intervjuerna har genomgått en lätt redigering, då jag bland annat tagit bort mina frågor, 
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”hummanden”, intervjupersonernas skratt och liknande. Detta för att göra texten enklare att läsa. 

5.7 Etiska överväganden 
Utifrån min frågeställning om alliansbyggande skulle det ideala troligen vara att studera klienter 

och behandlare under samtalets gång genom deltagande observation. Min bedömning är dock att det 

inte är etiskt försvarbart att i en c-uppsats delta i samtal med unga lagöverträdare. I samtal med 

unga lagöverträdare kan det komma upp omständigheter kring deras brott eller annat som jag 

bedömer kan vara information av känslig karaktär. En av de etiska principerna är således  att 

behandla omyndiga personers medverkan med försiktighet (Esaiasson et al, 2005, s. 444). Därför 

valde jag att istället intervjua socialarbetarna. Jag har informerat respondenterna om de etiska 

riktlinjerna (se bilaga 1) som jag också följt. 

5.8 Reliabilitet  
Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten, noggrannheten och trovärdigheten i uppsatsförfarandet 

(Kvale, 2001, s. 124; Lilja, 2005, s. 294). Eftersom jag använt mig av en intervjuguide kan 

reliabiliteten ha stärkts då jag försökt hålla mig till samma teman i alla intervjuer. Jag har gjort en 

test intervju med min sambo för att försäkra mig om att mina frågor och teman är begripliga.  Jag 

har även skickat information om syftet med uppsatsen och forskningsfrågan vilket kan tänkas stärka 

reliabiliteten.  

      Inför varje intervju har jag skickat liknande information till alla deltagare, men med vissa 

skillnader i bland annat tidsbestämmelser för intervjuerna. Under intervjuerna har jag också försökt 

ställa följdfrågor för att respondenterna ska kunna utveckla sina svar. Jag har även försökt kolla av 

att jag förstått deras svar på ett rätt sätt, vilket kan stärka reliabiliteten. Jag spelade in intervjuerna 

på en Mp3-spelare som erhöll relativt god kvalitet, i vissa fall tog den dock upp ljud utanför det rum 

intervjuerna skedde i. Detta gjorde att några korta sekvenser på inspelningen var svårhörda, vilket 

kan ses som en brist i reliabiliteten. 

    Ett annat reliabilitets problem som jag har upptäckt är att jag omedvetet har använt den 

första intervjun lite grann som  utgångspunkt för de intervjuer som jag gjorde där efter. Det kanske 

är oundvikligt att det material man får i början av en undersökning blir styrande i nästkommande, 

särskilt då detta tillfälle var första gången jag bekantade mig med kvalitativ intervjumetod. Det kan 

vara positivt eftersom jag genom detta upplevde att jag har fått uttömmande svar på en del frågor. 

Samtidigt kanske jag inte fått fram de skillnader i intervjumaterialet som jag kunde ha fått om jag 

hade kunnat bortse mer ifrån det första intervjutillfället. 

       Ett ytterligare reliabilitetsproblem med studien kan vara att jag under intervjuerna inte har 
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kollat av svaren utifrån Bordins komponenter om mål utförande och känslomässiga band som 

innefattar hans alliansdefinition. Intervjupersonerna hade dock fått information om 

alliansdefinitionen innan intervju, och har förmodligen därför inriktat sina svar efter dessa begrepp i 

alla fall. 

  Min egen förförståelse av att vara positivt inställd till tvångsinslagen i vården kan också ha 

påverkat studiens reliabilitet. Jag har därför haft det i i åtanke när jag genomförde intervjuerna och 

därför också försökt fokusera på hinder i samband med detta. 

5.9 Validiteten 
Validiteten i en studie handlar om att man mäter det man anser att mäta (Kvale, 2001, s. 147).  

Då studiens syfte är att undersöka villkor, det vill säga möjligheter och hinder i alliansbyggande 

med unga lagöverträdare utifrån socialarbetares perspektiv, kan det ses som en fördel att jag valde 

att använda socialarbetare som direkt arbetar i samtal eller behandlingsprogram med unga 

lagöverträdare.  

    En brist med min studie är att tvångsperspektivet var vagt formulerat och definierat då jag 

genomförde intervjuerna. Det kan ha lett till att det har varit svårt att veta vad jag i dessa teman 

egentligen undersökte. Jag har efter hand försökt specificera detta mer.  

        Att undersöka alliansbegreppen genom att fråga om dem direkt, och genom information 

förbereda intervjupersonerna på begreppen kan både ses som en fördel och nackdel (se bilaga 1 och 

2). Eftersom alliansbegreppen är relativt nya inom socialarbete kan det vara en fördel att specificera 

dem för intervjupersonerna innan och under intervjuerna så att de  har mer kunskap om vad jag 

frågar dem om. Men det kan också vara till en nackdel eftersom det kan ha hindrat ett eventuellt 

rikare material och eventuellt fått bättre svar om exempelvis skenallians om jag öppnat upp för ett 

spontanare uttryckssätt. Jag försökte därför också ha en mer ”öppen” fråga vid inledningen av 

intervjuerna (se bilaga 2). 

      Skenalliansbegreppet tycktes också  särskilt vara ett nytt begrepp för några av respondenterna 

och därför ibland lite svårt att sätta sig in i. Även om jag informerade genom att skickat brev till de 

respondenterna om de begrepp jag skulle använda mig av (bilaga 1), kan jag tänka mig att det kunde 

upplevas lite svårt att använda sig av detta något obekanta begrepp.  

     Begreppen skenallians, ömsesidig anpassning och allianshaveri är också hämtade ur en 

annan kontext, det vill säga institutioner, vilket kanske utgjorde en svårighet. Ett annat dilemma kan 

ha varit att respondenterna inte kan berätta om de upplevt skenallians eller ömsesidig anpassning 

eftersom det kan vara en omedveten process.  
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6 Resultat och analys 
Av de intervjuer jag har gjort har det framkommit att alla respondenter beskrev att samtalsserien 

innefattar konsekvens eller påverkansprogram. Därför används begreppet samtalsserie, 

påverkansprogram och konsekvensprogram som uttryck för att beskriva samma sak. Även 

benämningen, vård och behandlingsprogram syftar till att beskriva detta. Benämningarna 

professionell, socialarbetare, behandlare eller respondent syfta till att beskriva de som arbetar med 

vården/påverkansprogrammen med unga lagöverträdare. 

 

6.1 Sammanfattning av vården  
I detta avsnitt har jag valt att presentera sammanfattning av huvuddragen i arbetet med de unga 

lagöverträdarna, utifrån hur jag uppfattat respondenterna. Jag har valt att inte presentera 

respondenterna närmare, då jag genom intervjuerna fick veta att de är ungefär en till tre personer i 

varje stadsdel som jobbar med påverkansprogram/konsekvensprogram för unga lagöverträdare. Jag 

bedömer att det därför finns en viss risk för igenkännande det vill säga att konfidentialitetskravet 

inte följs enligt de forskningsetiska principerna om respondenterna presenteras (Esaiassion, 2005, s. 

444-447).  Det är heller inte studiens syfte att jämföra varje intervjupersons perspektiv på 

alliansbyggande. Jag har istället valt att kategorisera resultaten i olika teman. Alla respondenterna 

jobbade med ungdomarna i ett konsekvens eller påverkansprogram men det förhöll sig lite olika i 

hur pass ansvarig man var för hela programmet eller om man bara ansvarade för samtalsdelen. 

 Huvudsyftet med vården som jag uppfattade, var att ungdomen genom olika sätt ska ska bli 

medveten om sig själv, sitt sammanhang, vad han/hon har gjort det vill säga brottet och dess 

konsekvenser, exempelvis vilka register man hamnar i. Respondenterna framhöll även att vården 

handlar om att inte återfalla till  kriminella handlingar, eller i alla fall minska dessa och att 

ungdomen inte ska anamma en kriminell livsstil.  

6.2 Möjligheter och hinder för att bygga allians 
Med möjligheter för allians innefattas olika fenomen och strategier som gör det lättare att bilda 

allians med den unga lagöverträdaren. Hinder avser försvårande omständigheter för att bilda allians 

och mer eller mindre skenalliansprocesser, eller allianshaverier. Resultatet utgår ifrån 

socialarbetarnas perspektiv och  beskrivningar, utifrån hur jag har uppfattat dem.  

 Tema 6.2.1- 6.2.8 besvarar frågeställningen om vad det kan finnas för möjligheter och 

hinder för alliansbyggande, i arbetet med unga lagöverträdare. Tema 6.2.9  besvara frågeställningen 

om  vilken betydelse det uttalade och outtalade tvånget beträffande ingången till vården kan ha för 
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alliansbyggandet. Tema 6.2.10 besvarar frågeställningen om hur socialarbetarna hanterar det 

asymmetriska förhållandet som återfinns mellan klient och professionell, och hur det kan påverka 

alliansbyggandet.  

 

6.2.1 Föräldrarnas betydelse 
Alla respondenter pratade om föräldrarnas/familjens betydelse för arbetet med ungdomen på ett 

eller annat sätt. Fyra av fem respondenter beskrev att man har med föräldrarna i början och i slutet 

av samtalsserien, vid uppstarten och vid slutförandet av vården.  
Intervju = i 
Då jag har utelämnat något, exempelvis paus, talspråksljud så som ”hummnaden” och mina frågor eller inlägg  = [...]  
  
 ska man få till nånting med ungar så handlar det om hur man lyckas få till allians med familjen (i.3) 
 
 vi använder oss av, eh viktiga människor för dem, [...]  mamma pappa är viktiga,  dom är jätte viktiga (i.1) 
 
 man har  en start med föräldrarna och ett avslut med föräldrarna (i.2) 
 
 
Beträffande samtalstillfällena kunde det hända att en ungdom kom själv, eller att föräldrarna men 

inte ungdomen hade kommit till samtalet. Två av respondenterna framhöll att det dock är  viktigt  

och önskvärt att ungdomen och ungdomens föräldrar ska vara med på det inledande samtalet. 
 
[...] skulle det funka, i all stress, eller kan ungdomen komma själv [...] Ja kan ungdomen komma själv för hans mamma 
och pappa eller nån inte kan komma. Det funkar  inte. Då är vi ganska hårda med det att nej utan att de är med. (i.1) 
 
I en av intervjuerna framkom det att det kunde bli brist i tydlighet angående anledningen till vården 

för ungdomen, om mamma och pappa inte är med från början. 
 
 när de inte har varit med från början själva,  då då blir vi några konstiga figurer som de  bara  
 hamnar hos och de fattar inte riktigt va vad, de har inte hört vad, oron eller de har inte hört  
 [...] Föräldrarna säger bara, dit ska du gå  och prata liksom. Och det blir ju jätte konstigt. (i.1) 
 
 Men är alla med. Då förstår ungdomen, och då är det mycket lättare, då hör man att mamma 
 är orolig för det här, jag är  är orolig för skolgången, eller jag är orolig för att du dricker för 
 mycket alkohol ute på kvällarna. Då är det tydligt och då får vi så mycket att jobba med, 
 då är det mycket, mycket lättare (i.1) 
 
Två respondenter påtalade om att man under påverkansprogrammets gång också gärna behöver stöd 

och att kunna prata om det som sker med sina föräldrar, särskilt när man får se skrämmande bilder 

på brottsoffer under studiebesöket på Södersjukhuset. 

 
 exempelvis på sös. [...]vi tittar på bilderna och är med på besöket. Sen är de ganska tagna efter 
 den gången [...]. Man behöver smälta, man behöver fundera. Och då brukar vi säga, du kan 
 väl prata lite med mamma pappa också när du kommer hem, för det behöver man (i.1). 
 
Respondenterna tog också upp att det ibland kunde vara mer eller mindre problematiskt att ha 
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samtal med barn och föräldrar tillsammans. Exempelvis då föräldrar går i försvar eller försvarar sitt 

barn och barnets brottshandling. Föräldrar som svarar åt sina barn var inte önskvärt utifrån de 

professionellas perspektiv. Detta kunde dock ofta hanteras genom att ”gränsa” föräldern och 

försöka rikta fokus på ungdomens deltagande i samtalen. 
  ungarna kanske har vart mera avslappnade å tänkt okej å lyssnat. Medans föräldrarna har 
 vart beredda  att  försvara sitt barn. (i.3) 
 
 bland så känner jag att där man också får gränsa dem, en hel del. De svara gärna  för sina  
 barn  asså (i.2) 
 
  när jag riktar fråger till ungdomen kan mamma gå in å, jah men han tycker, ja, fast nu är 
  det inte dig jag frågar utan  nu frågar jag Pelle själv, va, va tänker han om det här som 
   har hänt eller. Hur ser han på hans skolsituation. (i.2) 
 
En annan respondent beskrev att anledningen till att man vill svara för eller försvara sitt barn kan ha 

och göra med att man som förälder många gånger tidigare har fått klagomål från exempelvis skolan 

och att man därför redan från början är försvarinriktad. 

 
 det kanske har vart grejer förrut i skolan, föräldrarna har fått höra, titt som tätt att de  
 gör fel eller sådär. De är så beredda på att va i försvar att, att känna sig anklagade [...] 
 och eh automatiskt också kan känna sig anklagade här sitter vi med vår son eller dotter 
 som har ställt till saker, de är vårt fel vad kommer ni tänka  om oss, så här (i.3)   
 
De flesta respondenter beskrev att man i och med detta bör tänka på att vara respektfull och  att inte 

uttrycka sig dömande eller anklagande. Det kom även upp att man ofta får vara väldigt tydlig kring 

varför man ställer en fråga, för att eventuellt minska risken för att föräldern uppfattar frågan som ett 

ytterligare klagomål eller anklagande. 
 
 Ja man försöker liksom bara vara saklig å asså  jah tala om så här eller vad tänker ni, 
 att tala om just det här att man kan erbjuda träffar så. Vi, va noga att inte vara 
 anklagande mot dem. (i.3). 
 
 
 man får ju verkligen förklara  då att hur man tänker, varför man ställer frågan, å eh  
 vad vi har för bakgrund  till varför vi ställer vissa fråger [...] Eh, de, de frågerna 
 kan ju va jobbiga (i.2). 
 
Föräldrars egen ångest och oro för att komma till socialtjänsten med sitt barn, påtalades också ofta i 

intervjuerna. Förutom oro kring att bli anklagad kunde de även på grund av medias bild ha 

förutfattade meningar om socialtjänsten.  
 Det är väl nånting som kan bli å, å föräldrars ångest å, å deras egna kanske 
 rädsla för att komma hit, å det är pinsamt. De tycker också att det är pinsamt 
 ibland å träligt att behöva komma till socialtjänsten så klart. (i.2) 
 
Detta framhöll några respondenter kunde man hantera genom att ge föräldrarna utrymme,  ta emot 

deras oro, lugna dem och likt de försvarsinställda föräldrarna förklara vad detta innebär och varför 

man ställer vissa frågor. Ibland kunde dock föräldrars oro ta för stort utrymme vilket eventuellt 
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kunde leda till att det blev mer fokus på föräldrarnas behov än ungdomarnas. 

 
  då kan det ibland bli mer deras behov än ungdomens behov. Så jag upplever 
  snarare  att det blir en skenallians mellan föräldrar och barn [...] än mellan 
  mig och föräldern, eller mellan mig och barnet. (i.2) 
 
  vi kan hjälpa till å förklara hur det ser ut. Jo sen jo men lyssna på förtvivlan,  
  [...] ja det kan man ta emot (i.3) 
 
En annan oro som också uppkom i intervjuerna var föräldrars oro kring att inte räcka till som 

föräldrar i samband med vården. En fråga som ibland ställdes av föräldrarna var, varför det inte 

räcker att deras barn pratar med dem. Detta kunde hanteras genom att motivera varför det kan vara 

bra att prata med en professionell, och att denne har en annan roll än föräldern. En annan 

motivering som en respondent tog upp var att det kan vara bra för en ungdom att ha tillgång till 

flera vuxenkontakter.  
  En del föräldrar  känner ju sig liksom åsidosatta å men vadå han pratar ju  
  med oss det räcker väl [...]. Jaa, fast om han pratar med, me skolkuratorn 
  eller om han pratar  me Kalle i fiket, ja då eh det ersätter ju inte dig som 
  mamma eller som pappa i det här, utan det är ju snarare en tillgång att 
  en ungdom har flera vuxna kontakter. (i.2) 
 
En respondent beskrev det som problematiskt att försöka få en fungerande allians med en förälder 

som själv har en kriminell livsstil och en mer negativ inställning till samhället.  I denna situation var 

det förälderns inställning till vården som ledde till ett haveri.  
 när de har havererat helt att där har ena föräldern själv nog en sån, 
 asså jag tänker mig asså sån kriminell karriär själv [...] och attityd 
 emot samhället, socialtjänst å så vidare att de bara å köra på liksom 
 de e här de är bara å bluffa sig igenom (i.3) 
 
Analys 
 
Min tolkning är att respondenterna menar att någon form av familjeperspektiv eller familjefokus är 

viktigt i behandling av unga lagöverträdare, och att det är viktig att också få till en allians med 

föräldrarna för att vården för den unga lagöverträdaren ska fungera.  Respondenterna framhåller, 

som jag uppfattar det,  att föräldrarna kan både vara en möjlighet och ett hinder i alliansskapandet 

med ungdomen. Bordins alliansdefinition beskriver inte vikten av att ha med föräldrar i behandling 

av ungdomar, eftersom hans definition är av mer allmängiltig karaktär för att kunna anpassas till 

olika sammanhang (Bordin, 1994, s. 14-18; Bedi & Horvath, 2002, s. 38-39). Däremot framhåller 

Bordin (1994) vikten av aktivt deltagande och överenskommelse kring mål och utförande 

tillsammans med sin klient, samt vikten av att skapa känslomässiga band. 

      Några respondenter beskriver att det oftast är lättare i arbetet med unga lagöverträdare om 

föräldrarna är med.  Ungdomarna får höra föräldrarnas oro och kan på så sätt sätta sig in i varför de 
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kan behöva professionellt stöd. Armelius och Fransson tar också upp att ungdomar ofta är 

omotiverade till att påbörja en behandling på grund av bristande probleminsikt (Armelius & 

Fransson, 1992, s. 286-288). Att de i detta sammanhang får höra vad föräldrarna och förmodligen 

de professionella vuxna är oroliga för kan tänkas öka motivationen till att genomgå behandlingen 

och eventuellt bidra till möjlighet att komma överens om mål och utförande med de professionella. 

Därför kan föräldrarnas medverkan vid inledandet av vården ses som en möjlighet för 

alliansbyggande. 

        Föräldrar som försvarar sitt barn och ungdomens brott kan däremot ses som ett hinder i 

utförandet av och målet med vården. Då respondenterna ofta framhöll att vården fokuserar mycket 

på att ungdomen ska bli medveten om sitt beteende och brottets konsekvenser kan det  bli ett hinder 

om fokus istället blir på att försvara brottet. 

   Att bemöta föräldrar och barn på ett icke-anklagande och respektfullt sätt förefaller också 

vara ett fruktbart sätt för att skapa allians. Att förklara varför man ställer vissa frågor och ta emot 

föräldrarnas oro kring exempelvis att komma till socialtjänsten kan också tolkas som ett 

alliansbyggande och bandskapande förhållningssätt.  Bordin beskriver att skapa bandaspekten 

delvis innefattar ett professionellt bemötande av klienter i form av respekt, förståelse och 

engagemang, vilket knyter an till hur respondenterna beskriver deras bemötande av exempelvis 

försvarsinställda och oroliga föräldrar. 

   Föräldrar som pratar istället för sin ungdom kan ses som ett hinder i alliansskapande, då de 

kan utgöra ett hinder för ungdomens aktiva deltagande och att tillsammans med den professionella 

komma överens om mål och genomförande.   

    Att hantera detta genom att begränsa föräldrar och rikta in sig på ungdomen uppfattades som 

en lösning vilket kan tolkas som att låta ungdomen få ett större utrymme och möta han eller hon 

som en mer jämbördig part. Detta kan ses som positivt i alliansskapandet enligt Bordin (1994).  

Risken kan annars vara som en respondent beskrev att det blir någon form av skenallians då man tar 

mer hänsyn till föräldrarnas behov än ungdomens. 

   Att bemöta undran om att man räcker till som förälder i samband med vården genom positiv 

motivation, kan tolkas som en möjlighet i alliansskapande. Det föresätter dock att föräldern går med 

på att det kan vara bra för barn/ungdomar att ha flera vuxenkontakter. 

      En förälder som har en kriminell livsstil och en negativ attityd till samhället uppfattades av 

en respondent som hinder som också kunde leda till allianshaveri i arbetet med den unga 

lagöverträdaren. Svårigheten kunde bestå i att få till ett fungerande samarbete med en förälder som 

är kriminell och har en negativ inställning till samhället och myndigheter, däribland socialarbetaren.   

    Det kan också eventuellt tolkas som att det kan bli problem med målet och utförandet av 
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vården för den unge som handlar om att den unge inte ska anamma en kriminell livsstil, när 

samtidigt föräldern anammat en sådan livsstil. Att utgå ifrån att barn och föräldrar är ett system har 

enligt Brå blivit allt vanligare i insatser för unga lagöverträdare (Brå-rapport, 2005:13, s. 29). 

Därför kan det ses som ett hinder i vården med den unges förälder har en kriminell livsstil som 

därmed kan tänkas påverkar den unge i den riktningen. 

6.2.2 Betydelsen av att ha med socialsekreterare och behandlare på 
första mötet 
 
Två respondenter framhöll att de alltid har med eller eftersträvar att ha med socialsekreteraren i 

början och vid avslutningen av samtalsserien, gärna tillsammans med föräldrarna. En tredje 

respondent tog upp att hon gärna kom med och förklarade innebörden av påverkansprogrammet i 

mötet med socialsekreterare, ungdom och föräldrar.  

 
 Vi försöker ju få ungdomens närmaste, det är ju mamma och pappa. 
 Och sen är det myndigheterna då då, socialtjänsten och så, och är 
 de dom själva. Vi försöker ju få dom att formulera vad de vill ha ut  
 av det här påverkansprogrammet (i.1) 
 
 det som vi har stridit för jag nästan  å som som jag vågar säga att 
 det är vi som har [... ] ingången till oss. Den, vill vi att det ska 
 vara på det här sättet. Vi vill inte ha något papper där det kommer 
 någon ungdom hitfarande ( i.1) 

 
             Man kan säga att på det här första mötet, som de då,  då är det ju 
             socialsekreteraren som ah, för det är ju de som har haft kontakt 
             med ungdomen. Då kommer de hit med ungdomen och  
             föräldrarna. [...] Vi talar om vilka vi är och vad det kommer att innebära (i.1). 
 
 
Analys 
 
Fördelen med att ha ett inledande samtal med både socialsekreteraren och den behandlare som 

direkt kommer att ha hand om vården, är att innebörden av vården blir tydligare för den unge. Den 

unge får också möjlighet att ställa in sig på vården då behandlarna direkt kan berätta vad det 

kommer att innebära. Bordin framhåller att det är viktigt att komma överens om mål och utförande 

samt skapa känslomässigt band med sin klient (Bordin, 1994, s. 14-18). Att den unge i och med det 

inledande samtalet blir mer insatt i vad vården kommer att innebära, påverkar förmodligen både den 

unges engagemang  och underlättar överenskommelse om mål och utförande.  

     Armelius och Franssons forskning tar upp vikten av att den unge får information och 

möjlighet att förbereda sig inför behandlingen, för att få till en fungerande allians (Armelius & 

Fransson, 1992 s. 287-288). Det kan tolkas som att detta förhållningssätt är applicerbart inom både 

institutionsbehandling av ungdomar som Armelius och Franssons inriktat sig mot, som för de 
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öppenvårdsinsatser för unga lagöverträdare som min studie är inriktad på. 

 

6.2.3 Personliga egenskaper och professionella förhållningssätt hos 
socialarbetare  
 
Respondenterna framhåller att ärlighet, engagemang och att visa intresse för klienters individuella 

behov verkar vara viktigt i kontakten med unga lagöverträdare. Exempelvis om man visar sig 

intresserad och nyfiken på klienten, kanske han eller hon kommer att visa sig nyfiken och 

intresserad tillbaka. 
  vi är också ganska eh ärliga, så där (i.1) 
 
 jag tror att vi kom på spåret igen liksom att jag visa mig intresserad  
 av honom...visar intresse för hans person (i.4) 
 
 vi är nyfikna på dem och de har ju blivit nyfikna på oss. [...] Så jag  
 tycker att det är, har gått bra liksom [...] vi är bra på å bygga eeh, 
  få kontakt (i.1) 
 
Det kom särskilt ofta upp att  respondenterna tycker att ett viktigt förhållningssätt är att vara  tydlig, 

rak, ärlig och öppen, om inom ramarna gentemot ungdomen.    
  de  det är också ett sätt att visa respekt, att visa att var ramarna är 
   någonstans hur ser strukturen ut [...] inte hymla med det liksom (i.3). 
 
 jag är en ganska tydlig person vill jag i alla fall tro i förhållande till 
 mina klienter så brukar jag lägga saker på bordet (i.4)  
 
Att vara tydlig kring ramarna för vården handlar också om vara tydlig med den professionelles 

rättigheter och skyldigheter. Det framhölls att det exempelvis är viktigt att informera om sekretess 

och dess omfattning.  

 
 det väldigt noga med att tala om att det är sekretess, att jag håller på 
 en sekretess i de här samtalen att  de man pratar om här, sätter upp 
 regler att ena regeln är att det man pratar om det stanna här. (i.3) 
 
  Vi har ju anmälnings plikt om det  kommer fram nånting i samtalen 
  som är fara för ungdomens liv, eller att han  eller fara för någon 
  annan. Men vi har ju ingen plikt å berätta om han har begått nå brott  
  för ett år sen. (i. 1) 
 
Några respondenter påtalade att om en ungdom exempelvis blivit dömd för misshandel kan det vara 

ändamålsenligt inom ramen för vården att man går på studiebesök på Södersjukhuset och ser bilder 

på brottsoffer. Det är därmed inte något de professionella gärna ”tummar på”. Den unge kan heller 

inte tacka nej till för många delar inom påverkansprogrammet. Det kom ofta upp i intervjuerna att 

man hanterade detta genom att förtydliga det man tackat ja till och betona de valbara aspekterna i 

vården som respondenterna förefaller tycka är ganska vida. 
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 De finns ju sånt som vi inte tummar på, man kan ju inte säga att ah, jag 
 vill ju egentligen inte, träff, jag vill ju egentligen inte träffa någon polis 
 eller jag vill ju egentligen inte gå på sös. Ja, men du har ju, du e ju 
 dömd för misshandel (i.1).  
 
 jag hanterar  de väl genom att va tydlig me ramarna å för mig innebär  
 det oftast att ramarna e ganska vida, [...] och de här har vi å rymma igenom, 
 vad liksom, å å försöka, försöka att förmedla att du är den som äger den här tiden (i.4) 
 
Ett ytterligare exempel på ram som respondenterna beskrev var att ungdomen inte kan missa allt för 

många bokade samtalstider utan att de professionella vidtar åtgärder. Man kontaktar åklagaren eller 

ansvarig socialsekreterare. Familjen kontaktas också redan första gången ungdomen inte kommer. 

Oftast handlar det om att man råkat missa tiden, därav följer att en ny tid bokas och vården kan 

fortsätta. 
 kommer de inte andra gången då ringer man till åklagaren eller 
 kontaktar [...] jag skulle i såfall ringa socialsekreteraren (i.4) 
 
  Men då brukar socialsekreteraren säga så här att  jag kollar också  
  också brukar, jag tror de har skett liksom, ah en timme senare ringer 
  mamma och säger, ah men vi, det glömdes bort eller a, jag glömde 
  bort det totalt liksom. Ah men då bokar vi en ny tid (i.1) 
 
Att ha kunskap om ungdomskultur nämndes ofta också som en viktig egenskap. Det kan handla om 

att känna till olika uttryck inom klottrings kultur som ”crew” och ”tags”. Respondenterna förklarade 

att ”tags” är ungdomarnas personliga signatur, som de klottrar,  och ”crew” betyder det gäng som 

ungdomarna vistas i då de klottrar, utifrån hur jag uppfattat respondenterna. Respondenterna 

beskrev att ungdomarna verkar bli imponerade och nyfikna om de professionella visar att de kan 

dessa begrepp.  
 vi kan första gången kanske säga någonting om någon ”tags” eller 

 någonting. Och vi vet, vi har lite kunskap om det [...] Jag tror att  

 det liksom är lite, de blir lite intresserade, lite nyfikna. (i.1) 

 
  dom hajar till när jag benämner saker som, jaha kan hon det där fattar 
  hon nåt att vi håller, att man kan ha ett ”crew” (i.2) 
 
Det framkom också att det kan vara en balansgång mellan att lyssna, vara intresserad och bekräfta 

det ungdomen säger och samtidigt vara lite varsam, kanske eventuellt för att inte bekräfta för 

mycket en mer eller mindre kriminell självbild. 
  
 de är också en del av hans problematik som man måste va, va lite varsam för han,  

 han showar off lite med att han känner den å den kriminella, å den å den. Asså 

  de har blivit en del av hans självbild så att, så att de e väl viktigt att liksom bekräfta  

 den, jag hör vad du säger å de e intressant men, hur känner du kring det här, asså  

 plocka ner det till hans  person utan å säga att de där är  fel, de är väl en balansgång. (i.4) 
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Analys 
Studie resultat bekräftar tidigare forskning som framhåller att ärlighet, engagemang och att visa 

intresse för klienters individuella behov verkar vara framgångsrika förhållningssätt i 

alliansskapande (Bedi & Horvath, 2002, s. 60-61; Brill & Nahmani, 1990, s. 77-82; Hill, 2005, s. 

12; Norcross, 2002, s. 21-23).  Då de professionellas nyfikenhet och intresse på ungdomen kan leda 

till att ungdomen svarar med samma ”mynt” kan det ses som en möjlighet i alliansskapandet.  

Bordins allians definition innefattar delvis vikten av att skapa känslomässsiga band med sin klient 

genom  ömsesidigt intresse, engagemang, tillit och förståelse för varandra (Bordin, 1994, s. 14-18). 

  Att vara tydlig och öppen med regler och ramar för påföljden gentemot ungdomen kan också 

vara ett förhållningssätt som leder till att ungdomen kan uppleva tillit och förståelse för 

socialarbetaren. Exempelvis då de professionella, påtalar sekretesslagen. Därför kan det ses som en 

möjlighet i alliansbyggande. 

      Att de professionella inte ”tummar på” vissa ramar för påföljden exempelvis ingredienser i 

påverkansprogrammet och återrapporteringsskyldigheten då ungdomen inte kommer till samtalen 

kan ses som positivt i alliansskapandet. Hills begrepp om ömsesidig anpassning utgår ifrån att både 

behandlare och klient tar hänsyn till varandras krav/intressen och behov (Hill, 2005, s. 121-125, 

183-197), annars finns det risk för skenallians och ensidig anpassning av exempelvis ungdomens 

krav och intressen.  I detta falla kan det tolkas som att de professionellas krav och intresse beaktas 

då han eller hon inte ”tummar på” dessa regler. 

   Det uppkom ofta i intervjuerna att professionellas intresse och kunskap för ungdomens   

ungdomskultur, exempelvis ”klottringskulturen” kan få ungdomen intresserad och imponerad. En 

tolkning kan vara att ungdomen därigenom kan uppleva att de får förtroende för någon som är insatt 

i deras i deras sammanhang och subkultur. Därav kan det tolkas som ett sätt att framför allt skapa 

känslomässiga band med ungdomen.  Bordins begrepp (1994) om känslomässiga band i 

alliansskapande kan tolkas som att på olika sätt visa intresse för sin klient. Därför kan intresset för 

ungdomarnas subkultur ses som en möjlighet i alliansbyggandet.  

 Man kan tolka respondenterna som att det dock är en skillnad på att vara intresserad för 

klottringskultur för att få ungdomarnas förtroende av någon som vet vad de pratar om, och att 

uppmuntra klottringskultur. Jag uppfattar men att inte har för avsikt att uppmuntra beteende som 

kan leda in ungdomarna i en kriminell bana, vilket ses som ett hinder för målet med vården.  

  

6.2.4 Ungdomens delaktighet under samtalen 
Alla respondenter framhöll att ungdomen på olika sätt gärna ska vara aktiv och delaktig i samtalen. 
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Respondenterna berättade att de gärna jobbade med olika övningsexempel med ungdomarna, 

exempelvis moraldilemman och värderingsövningar och att ungdomar ofta svarade mycket bra på 

det och verkade uppskatta detta. Moraldilemman kan handla om att diskutera och tänka kring olika 

brott och olika valmöjligheter i samband med detta. 

 
 vi använder oss mycket av moraliska dilemman liksom, där de får klura, 
 ah men hur gör man då då, hur skulle du göra i den situationen (i.1) 
 
  vi har ju faktiskt gjort lite sådana  hära värderingsövningar. Vi använder  
  oss av alla möjliga olika sätt (i.1) 
 
 han uppskattade de var att vi hade diskussioner kring moral, asså 
 kriminalitet på en lite mer, vad som är rätt å fel, å jag drog lite 
 övningsexempel hur man kan tänka kring, jah men såna här, han fick 
 en bil av sin kompis å så sa polisen att den var snodd  skulle han [...] (i.4)  
 
Analys 
 
Varför ungdomarna ofta uppskattade att göra övningexempel, utifrån respondenternas 

beskrivningar,   kan bero på att de får vara  aktiva och delaktiga under samtalets gång. Bordin  

framhåller att en viktig del i allianssbyggandet är att bemöta sin klient som en aktiv och deltagande 

och part (Bordin,1994, s. 14-18), därför kan det ses som en möjlighet för alliansbyggandet. Det kan 

tolkas som att ungdom och professionell i detta sammanhang, utifrån respondenternas 

beskrivningar, har lyckats har kommit överens om utförandet av vården, vilket också är en viktig 

del i Bordins alliansdefinition (1994). 

 

6.2.5 Ungdomens delaktighet i sin egen förändringsprocess 
Det kom ofta upp i intervjuerna att ungdomarna gärna skulle vara delaktiga i sin egen 

förändringsprocess. Jag uppfattade att respondenterna tyckte att det var mer eller mindre nödvändigt 

att ungdomarna engagerar sig i hur de kan förändra sig själv och sitt beteende men också att 

ungdomarna verkade vara intresserade av vad de själva såg att de kunde förändra. Det framkom 

också att det kan ta olika lång tid för ungdomarna att komma in i denna process men när de väl kom 

in i detta uppfattade jag av respondenterna att ungdomarna  upplevde engagemang.      
 Ja vad kan de göra annorlunda liksom för en ung,  för att inte va i en  
 liknande situation igen (i.3) 
 
 de prata om vad som händer ute och hur det ser ut å,  då märker de 
 också att det går att förändra, att man kan påverka saker. Det tycker 
 jag eh. Men det tar ju olika lång tid. En del kan ju vara ganska snabba 
 me å, å vilja förändra saker (i.1). 
 
 vi brukar ju säga, det är svårt att förändra andra människor där ute, men 
 du kan ju förändra dig själv. Börja där liksom. Å de är de lite mer med 
 på  så där, Ah men vaddå, vadå,  vad kan man göra då då?  (i.1) 
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Analys 
 
Utifrån Bordins alliansdefinition, är det positivt att man kommer överens om mål och utförande och 

att man bemöter sin klient som en jämbördig och delaktig part (Bordin,1994, s.14-18). 

Respondenterna beskrev att de tillsammans med ungdomen brukade kunna komma överens om mål 

och utförande med fokus på hur ungdomarna kan förändra sig själva och sitt beteende, vilket kan 

tolkas som en möjlighet för alliansbyggande. Ungdomarna verkade enligt respondenterna även bli 

engagerade i det överenskomna målet vilket kan stärka det som Bordin benämner som de 

känslomässiga banden mellan ungdom och professionell. 

     Jag uppfattar att de professionellas förhållningssätt som handlar om att ungdomen själv 

gärna ska  komma med lösningar på sina problem, och vara aktivt deltagande i detta, också stämmer 

överens med Bordins idé om att bemöta sin klient som jämbördig och delaktig part. 

     Det framkom också ofta i intervjuerna att denna process att bli intresserad av vad man själv 

kan förändra kan ta olika lång tid för ungdomar och att man respekterar detta. Utifrån Hills begrepp 

om ömsesidig anpassning framhålls vikten av att ta hänsyn till både parternas krav/intresse och 

behov (Hill, 2005, s. 121-125, 183-197). Därför kan ett förhållningssätt av att respektera 

ungdomarnas behov av att behöva olika lång tid på sig, ses som en möjlighet i alliansbyggande.  

6.2.6 Att hantera grupptryck och vänskapskrets 
Alla respondenter framhöll att ungdomens vänskapkrets är en viktig del i hur för att den unge ska 

förändra sig själv och förhoppningsvis genom detta inte återfalla i kriminella handlingar. Det 

handlar om att ungdomen ska bli medveten om riskfaktorer och kunna stå emot vänskaps- och 

grupptryck. Respondenterna beskrev detta som en del i hur ungdomen kan förändra sig själv och sitt 

beteende. Exemplen hänger därför samman med ovanstående tema.  
 Hur hur agerar du om eh du e med kompisar å [...]   de blir bråk. Vad 
 kan du göra  för att inte själv hugga in eller. Ja hur ser man på saker 
 när man är med fel gäng eller umgås med man med nån som halva 
 poliskåren känner till (i.3) 
 
  Vi tittar också på påverkan från vänskapskrets asså [...] man kanske 
  inte i första led umgås med nån som  missbrukar narkotika tillexempel 
  så kan jag ha polares polare som jag delar och då kan jag också dyka 
  upp  eller, vad innebär att jag sitter i den här lägenheten som jag blev 
  medbjuden på, de  här  resten, jag känner inte dem (i.2) 
 
Respondenterna beskrev att de gav stöd och förslag på vad ungdomarna kan göra annorlunda, 

exempelvis att det kan vara bra att vara en som ”triggar igång” det vill säga en som är i farten,  men 

i ett annat sammanhang än i ungdomsgäng.  
 asså då får man ju igång ett samtal, finns det någon annan gång det är  
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 bra med det där och stå och trigga igång? Kan man, kan man  att va 
 verbal det kan man ju ha nytta i livet. Men i en sån här situation, hur, 
 hur blir det då för dig liksom? (i.1) 
 
En respondent beskrev att man kan prata med den unge om att han eller hon faktiskt kan hjälpa 

andra kriminella ungdomar genom att säga nej till att umgås så länge de fortsätter med kriminella 

handlingar. Man kan som ung exempelvis få skylla på mamma och pappa till anledningen varför 

man tackar nej. 
 du hjälper honom inte me å följa med [...] som ung  så kan man faktiskt 
 få använda sina föräldrar till å få säga nej. (i.3) 
 
Det framkom också i en av intervjuerna att respondenten träffat en ungdom som verkade tycka att 

själva brottsituationen i ett vänskaps- gruppssammanhang var en skrämmande upplevelse. 
 de visa sig att han tyckte att de va en ganska skrämmande upplevelse för 
 de va ett ganska grovt brott som han å hans kompisar blev dömda för hans 
 kompis hade sparkat på en kille å så där, å de hade inte han gjort själv 
 att men att ah han va me, - han blev delaktig han såg han tyckte de han  
 tyckte de va  ganska jobbigt, men han rycktes ju me i det. (i.3) 
 
Analys 

Bordins alliansdefinition utgår i från att professionell och klient ömsesidigt ska komma överens om 

mål och utförande, och skapa känslomässigt band (Bordin, 1994, s.14-18). Respondenterna 

berättade att ungdomarna förr eller senare ofta blir intresserade i hur de kan förändra sig själva och 

sitt beteende. Ofta handlar detta också om hur det ska förändra sitt förhållningssätt gentemot 

kompisar och i vänskaps - gruppssammanhang. Då ungdomarna och de professionella kan komma 

överens om att förändra sig själv och sitt beteende, exempelvis i kompis/gruppsammanhang, kan det 

ses som en möjlighet för alliansbyggande. 

       Att de unga får stöd i hur de kan handskas i vänskaps- gruppssammanhang genom olika 

förslag kan ses som positivt ur Bordins (1994) alliansperspektiv. Då ungdomarna upplever att de får 

stöd i ett angeläget ämne som bekymrar dem kanske de upplever de professionellas intresse, 

förståelse och engagemang, som kan ses en del i att skapa känslomässigt band. Armelius och 

Fransson tar även upp i sin forskningsöversikt, att kriminella ungdomar ofta eftersökte konkret 

hjälp på praktiska problem (Armelius & Fransson, 1992, s. 287-288). Att ungdomarna får mer 

handfasta råd på hur de kan agera i vänskaps- och gruppsammanhang kan av den anledningen 

därför ses som en fördel alliansskapandet. 

6.2.7 Tystlåtna ungdomar  
 
Det framkom i nästan alla intervjuer att en tyst ungdom kunde vara mer eller mindre ett hinder i 

samtalen.  
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 Det är ju svårare när nån är svårpratad så där när de inte riktigt vill (i.1) 
 
Respondenterna pratade ofta om att de använde sig av olika tekniker för att hantera detta. Alla 

pratade om att på ett eller annat sätt få ungdomen mer aktiv bland annat genom att omformulera 

frågor, använda olika övningsexempel, moraldilemman, få ungdomen att rita eller på annat sätt 

aktivera sig.  Det kom också upp att det kunde vara bra att göra övningsexempel eller liknande som 

är lite mer allmänt ställda och på så sätt engagera ungdomen i aktuella teman utan att vara allt för 

konfronterande.  
 jag försöka omformulera mig så ibland, eh om jag frågar, hur är det skolan 
  i dag hur funkar det, ja men det funkar bra. [...] vad är bra  för nånting 
  för dig, asså vad betyder bra för dig? (i.2) 
 
 om det är en tyst ungdom  men som ändå vill komma hit frivilligt men som 
 e hit skickad, då brukar jag jobba mycket med att rita nätverkskarter [...] eller 
 göra livslinjer å sån det kanske är lättare att rita eller prata kring hur man ritar 
 å så eller så jobbar jag med lite sån här övningar, moral dilemman de 
 blir lite att man pratar, [...] externaliserar utanför sig själv. (i.4) 
 
Att påpeka ungdomens blyghet eller avvisande på ett ”schyst” sätt, kunde också vara ett sätt att 

hantera en tystlåten ungdom. Jag fick den uppfattningen att många respondenter beskrev att man 

gärna försökte med alla olika medel för att anpassa sig efter det sätt som verkade fungera för  

aktuell ungdom. 
 i bland har jag sagt till, å sagt att du det e, nu uppfattar jag som att du inte alls 
 är med, jag skulle tycka att de vore mycket trevligare om du  tittar på mig när 
 du säger, svarar. [...] och när jag ställer frågerna, eh. Och för annars så vet inte 
 jag  om jag har förstått dig rätt. Asså då brukar jag ju kunna  påpeka det 
 relativt schyst ändå. (i.2) 
 
 då får de rita upp sig själva liksom, och vad som händer i deras kropp och 
 deras signaler. Ja men hur märker man på dig att du är arg. Att man  
 använder det sättet istället då. Man får använda alla olika sinnen höll jag  
 på att säga (i.1) 
 
Att använda sig av bekymringssamtal kunde också vara till hjälp för tystlåtna och blyga. Då 

metoden innebär att ungdomen vet inför varje samtal vilket tema som kommer att behandlas, kan de 

förbereda sig bättre och förmodligen få en lättare ingång i samtalet.  
 vad som är bra med den här metoden och använda den här pärmen, tycker jag, 
 är att ungdomen själv känner att jag hänger med det blir inga flummiga samtal, 
  vad ska jag gå och prata hos ”Soc” nu nästa gång utan det här blir konkret. (i.2) 
 
 Han har tyckt att det gett honom bra mycket, han tyckte de va jätte svårt de här, 
 prata me folk. Jo men det här då hade han fått tillfälle å också å spegla liksom  
 sina tankar (I.3) 
 
Två respondenter tog dock upp att det kunde vara ett hinder om ungdomen är för blyg och tystlåten. 

Exempelvis då en ungdom vägrar prata med de professionella efter en längre tids välvilliga försök. 
 han lyssnade ju, han satt ju kvar, lyssnade alltid när vi satt och pratade, om framtid, 
 vi pratade om hur det kan se ut med kompisar, och föräldrar [...]. Däremot pratade 
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 vi jättemycket med hans mamma och pappa. När de var hemma så många gånger 
 så ville de alltid att vi skulle komma ner och så skulle vi prata, åsså fikade vi...  
 Men vi kände oss ändå lite så här att ah, vi fick inte kontakt så där  (i.1). 
 
 ville inte prata med någon han pratade ju mest med sina föräldrar i princip 
 [...] så avslutade vi, vi kom ju ingenstans  (i.1) 
 
Analys 
 
Att den unge är tystlåten kan tolkas som ett mer eller mindre hinder i alliansskapandet men som 

också ofta kunde hanteras på olika sätt för att öka möjligheten för alliansbyggandet. Att försöka få 

ungdomen på olika sätt mer aktiv och delaktig i behandlingen exempelvis genom övningsexempel 

eller genom att påpeka eller spegla ungdomens tysthet  på ett ”schyst” sätt  kan ses som en 

grundläggande och viktig aspekt av Bordins alliansdefinition (Bordin, 1994, s. 14-18), och därför 

kan det vara en möjlighet till alliansbyggande.  

       Att man gärna försökte med alla olika medel för att anpassa samtalen efter ungdomens 

förmåga, exempelvis att rita hur man blir arg istället för att bara prata, tyder på engagemang och 

intresse för ungdomen. Detta kan leda till att ungdomen i sin tur visar intresse för 

vården/behandlingen och socialarbetaren vilket förmodligen ökar de känslomässiga banden i 

alliansbyggandet.  

       Utifrån skenalliansperspektiv kan det också vara ändamålsenligt att försöka få ungdomen 

aktiv under samtalen för att han eller hon ska kunna uttrycka sina önskemål och behov. Annars kan 

det eventuellt leda till ensidig anpassning av den professionellas intresse/krav och behov. Detta kan 

utifrån Hills beskrivning av skenalliansprocess (Hill, 2005, s. 121-125, 183-197) leda till att 

ungdomen inte arbetar med det den behöver och att det inte sker en förväntad förändringsprocess. 

 Ett hinder i alliansbyggande kan beskrivas som att ungdom som är för tyst, exempelvis under i 

princip hela samtalsserien. Det kan tolkas som att det i ett sådant fall är svårt att genomföra vården 

enligt påföljd då detta kräver att man har någon form av motivation och aktivt deltagande ifrån 

ungdomens sida. 

6.2.8 Ungdomens mottaglighet 
  
De flesta respondenter pratade om att vården för unga lagöverträdare kunde påverkas av hur pass 

mottaglig och medveten ungdomen är om sig själv och sin problematik. Det kan hänga ihop med 

ungdomens livssituation i övrigt och ”taiming” för hur pass mottaglig för en förändring man är. 

Vissa ungdomar verkar vara mer motiverade till att genomgå ett konsekvensprogram, än andra. Att 

vården är en straffpåföljd behöver inte uppfattas som något konstigt, särskilt av de ungdomar som 

är medvetna om sina brott och har insikt i vad påföljden och vården kommer att innebära, enligt 
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några respondenter. 
  men  det beror ju också lite på vart i livet man är om man är mottaglig  
  för samtalen (i.2). 
 
  där ungdomar har erkänt sitt brott å man har förstått vad det handlar om, 
  där tycker jag inte  att det här är nån konstighet över huvudtaget, faktiskt. (i.2) 
 
  Vi har haft vissa ungdomar som har varit så där, ja men jag vill gå på allt, 
  jag vill göra rubbet. Det finns de som vill det också för att man kanske 
  ser att bland sina kompisar att, så förekommer det att en del bråkar, men 
  jag kanske inte bråkar själv tänker de, men det kan ändå vara bra  så där 
  att jag får kunskapen om det (i.1). 
 
Det framkom dock att ett hinder i mötet med ungdomarna kunde vara om ungdomen har kommit för 

långt i sin kriminella bana, exempelvis om man har blivit en avancerad klottrare, eller på annat sätt 

blivit etablerade i kriminella kretsar. 
 jag kan  möta ungdomar som precis kanske, inte de här avancerade 
 klottrarna som för de är ju för avancerade även för mig och mitt språkbruk 
 på det sättet. Men de här som håller på å nosar på det här [...] tycker 
 jag att jag når (i.2) 
 
  det är bara nåt enstaka fall där det känts liksom att de är bara kört [...] de 
  har gått så långt till me hela me va man ska säga de attityd de har mot 
  samhället överhuvudtaget, [...]  man har kommit för långt i sin kriminella karriär. (i.3) 
 
 
Analys 
Bordins alliansdefinition betonar vikten av att komma överens om mål och utförande med sin klient 

samt utvecklandet av känslomässigt band mellan klient och professionell (Bordin, 1994, s. 14-18). 

Utifrån respondenternas exempel verkar det som att ungdomens medvetenhet kring sig själv, 

förståelse för vården och hur pass långt man kommit i sin kriminella karriär påverka 

alliansbyggandet med unga lagöverträdare. Är man mer medveten om sin situation och sitt 

sammanhang då kan det tolkas som lättare att komma överens om mål och utförande med 

professionell. Det kan tolkas som att man har en hög motivation och engagemang till att genomgå 

vården, vilket kan stärka de känslomässiga banden mellan ungdom och professionell.  

      Att ungdomar har kommit för långt i sin kriminella karriär kan ses som ett hinder i 

alliansskapandet med den professionella. Då de har en negativ attityd till samhället, och myndighets 

-personer och kan det försvåra bandskapandet med de professionella. Möjligheten till att komma 

överens om mål och utförande, som ofta utifrån de professionellas perspektiv handlar om att minska 

eller sluta med kriminella handlingar, kan också ses som problematiskt med ungdomar som har 

kommit för långt i sin kriminella karriär.  
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6.2.9 De uttalade och outtalade tvångsaspekterna  
I detta avsnitt har jag valt att  beskriva och analysera vilken betydelse det uttalade och outtalade 

tvånget beträffande ingången till vården kan ha för alliansbyggandet. 

Beträffande det uttalade tvånget till ingången till vården beskriver många respondenter att 

rättsväsendet sätter vissa ramar kring domen och bestämmer summan ungdomen ska betala, men att 

man har ganska stora möjligheter att anpassa vården inom dessa ramar. En respondent beskrev att 

det förmodligen handlar mycket om vad som händer i själva kontakten mellan ungdom och 

professionell i fall ungdomen har ett engagemang för vården trots att det är en straffpåföljd.   
 Rättsväsendet bestämmer ju oftast den här penga-påföljden å så här 
 mycket kostar det, och så här. Och att de ska gå det här. Men, men det 
 är ju inte bestämt att de ska gå det här, de här besöken, eller prata si  
 och så många gånger. Utan där har de ju ganska stor chans att påverka själva. (i.1) 
 
 men me facit i hand  så  har han ju gått hit 15 gånger, är de bara för att han kunde  
 välja från början, de  kan  ju va. Men de e klart att de spelar roll vad som händer  
 på de här mötena om han väljer å fortsätta också  (i.4) 
 
De flesta respondenter beskrev att det kunde vara ett hinder om ungdomen tycker att de är oskyldiga 

fast de egentligen inte är det. Då är ungdomen inte så motiverad till att genomgå vården. Oftast 

kunde detta hanteras med att förklara varför ungdomen ändå blev dömd och vad i ens beteende som 

rättsväsendet och  socialarbetarna uppfattar som brottshandling. 
 en del kommer ju hit och är helt oskyldiga, tycker de [...] då har de ju 
 inte så hög motivation till å komma hit. Det gäller ju å få dem att 
 förstå att de är ändå, de här är ju en del av deras påföljd då, deras straff. 
 Det, rättsväsendet har ju, har ju  dömt dem då kan man ju få dem å förstå, 
 men tror du att det har betydelse, var, hur du uppfattades [...] (i.1) 
 
 få dem att förstå va, hur kommer det sig att domen ser ut som den gör  (i.1). 
 
Några respondenter framhöll även att man kan se tvånget som någonting positivt för de ungdomar 

som kanske behöver en yttre drivkraft. Det kan vara så att de professionella tycker att ungdomen 

har behov av vården och att tvånget blir anledningen till genomförandet av den.  
 
 jag försöker bara tänka om den här killen av någon outgrundlig anledning  
 skulle komma om jag skulle få hit honom frivilligt utan en dom, skulle 
 han agera annorlunda då? Asså de kan jag inte veta [...] men det verkar 
 som det krävs ibland en yttre drivkraft för framför allt killar. [...] det kan jag 
 tänka kan va ett problem ifall de e nån som har ett fortsatt behov. (i.4) 
 
Så gott som alla respondenter pratade även om att föräldrar kunde vara en del i ett mer outtalat 

tvång till att tacka ja till vården. Ett sätt att hantera detta uppfattade jag var att kolla  av vad som 

ungdomens vilja egentligen var under de enskilda samtalen med ungdomarna, urskilja det gentemot 

föräldern och anpassa vården efter detta. 
 de finns alltid så där,  ah men jag kommer hit för att mamma ska bli lugn, 
 eller jag kommer hit för att pappa ska bli glad, eller jag kommer hit för 



37 

    Flexibiliteten i påföljden kan också eventuellt underlätta möjligheten för överenskommelse av 

mål och utförande, vilket är viktiga komponenter i Bordins alliansdefinition (1994). Ungdomen kan 

exempelvis ofta välja vilka delar av ett påverkansprogram man är villig att genomföra. Därför kan 

flexibiliteten i påföljden också ses som en möjlighet i alliansbyggandet. Utifrån detta kan det tolkas 

som att det uttalade tvånget i påföljden inte alltid är ett hinder i alliansskapandet. I min uppsats får 

Hills resonemang om tvånget i sig inte behöver vara negativt i alliansbyggandet och att alliansen 

förmodligen påverkas mer av de professionellas förhållningssätt (Hill, 2005, s. 27-29, 104-116, 

215-217). Tidigare forskning av allians i psykoterapi har också uppmärksammat vikten av ett 

flexibelt förhållningssätt (Bedi & Horvath, 2002, s. 60-61), vilket talar för det kan vara en möjlighet 

i alliansbyggandet. 

         Ungdomar som upplevde att de var oskyldiga men som egentligen inte var det kan däremot 

tolkas som ett mer eller mindre hinder i alliansbyggande, pågrund av ungdomens bristande 

motivation och engagemang. Att hantera det genom att förklara varför man ändå blev dömd och 

resonera kring ungdomens dom, agerande eller beteende, kunde dock möjliggöra ett 

alliansbyggande. Ökad kunskap om anledningen till vården kan således tänkas leda till ungdomens 

engagemang och möjliggöra överenskommelse om mål och utförande.   

          Tvånget kan också ses som något positivt för ungdomar som kanske på grund av bristande 

probleminsikt och mognad behöver en yttre drivkraft. Armelius och Fransson beskriver att 

ungdomar ofta har låg motivation till att genomgå en behandling på grund av bristande 

probleminsikt (Armelius & Fransson, 1992, s. 287-288). Med tanke på Hill begrepp om ömsesidig 

anpassning av varandras krav/intresse och behov (Hill, 2005, s. 183-197) kan också tvånget 

eventuellt vara positivt i alliansbyggande.  Den vuxna kanske har intresse och behov av att erbjuda 

hjälp till de ungdomar som de anser är i ”riskzonen”, samtidigt som ungdomen i och med påföljdens 

flexibilitet kan komma överens om vården med den professionella. I och med detta tas hänsyn till 

båda parternas krav/intresse och behov. 

 Att ungdomarna  tackar ja till vården, på grund av att föräldrarna vill det, kan tolkas som ett 

hinder i alliansbyggande. Eftersom Bordins alliansdefinition (1994) utgår ifrån ömsesidig 

överenskommelse om mål och utförande med sin klient, kan det vara ett hinder om samtycket till 

vården är föräldrarnas och inte ungdomens vilja. Då klienten i detta fall är ungdomen och inte 

föräldrarna, kan den outtalade tvångsaspekten i detta sammanhang ses som ett hinder i 

alliansbyggandet. 

   I och med att man kollar av ungdomens vilja, gentemot föräldrarna och försöker anpassa 

behandlingsinnehållet därefter, kan dock detta hinder eventuellt överbryggas. Genom detta 

förhållningssätt kan ungdomen eventuellt uppfatta att sina behov och intressen tas på allvar, vilket 
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dels kan leda till en mer ömsesidig anpassning, ökat känslomässigt engagemang och eventuellt 

underlätta överenskommelse om mål och utförande. 

       En annan outtalad tvångs/maktaspekt som framkom i intervjuerna var att  ungdomarna inte 

alltid förstått vad de tacka jag till. Det kan tolkas som att ungdom och professionell i detta 

sammanhang har olika maktresurser, något som Johansson (Johansson, 1992, s. 87-91) beskriver 

återfinns i det relationella maktperspektivet.  I detta fall är det den professionelle som har övertag 

beträffande kunskap om innebörden av påföljden. Att ungdomarna inte har förstått vad det tackat ja 

till kan tolkas som ett hinder i alliansbyggande som enligt Bordin (1994) bland annat bygger på att  

bemöta ungdomen som jämbördig part och ömsesidig komma överens om mål och utförande 

tillsammans med sin klient. 

      Att ungdomen tackar ja till vården eftersom de vill slippa betala böter kan också vara en 

makt/tvångsaspekt som kan ses som ett hinder i alliansskapande med socialarbetaren. Outtalad/ 

relationell makt kan definieras utifrån två parter med olika maktresurser som har motstridiga 

önskningar (Jönsson, 1989, s. 3-8, 20-23, 199-206), vilket kan vara fallet då ungdomens anledning 

till att genomgå vården är att slippa betala böter medan socialarbetarens anledning till att utföra 

vården är att ungdomen ska bli medveten om och förändra sitt beteende. Utifrån Bordins 

alliansdefinition (1994) kan det i detta läge vara svårt att nå en ömsesidig överenskommelse om mål 

och utförande.  Ungdomens motivation och engagemang för vården kan också vara låg, då han eller 

hon dels inte är intresserad av syftet  med den, och dels får veta att han eller hon ändå bli skyldig att 

betala en viss summa vilket kan påverka bandskapandet negativt. Det kan också finnas en risk för 

skenallians, utifrån Hills (2005) beskrivning exempelvis genom ensidig anpassning av 

socialarbetarnas krav och intresse, om ungdomen genomför vården enbart för att slippa ett strängare 

straff. 

      Att de professionella hanterar dessa hinder genom att förtydliga vad det är ungdomen tackat 

ja till och förklara varför han eller hon måste betala en viss summa trots att man genomgår vården, 

kan dock ses som möjlighet i alliansbyggandet. Då ungdomarna får mer kunskap om och insikt i 

anledningen till vården, kan det tänkas öka engagemanget för vården vilket kan öka bandskapandet, 

och underlätta överenskommelse om mål och utförande med socialarbetaren.  

6.2.10 Hur hanterar socialarbetarna det asymmetriska förhållandet  
I detta avsnitt har jag valt att beskriva och analysera hur socialarbetarna hanterar det asymmetriska 

förhållandet som återfinns mellan klient och professionell, och hur det kan påverka 

alliansbyggandet.  

Det kom ofta upp i intervjuerna att det inte går att komma ifrån att det asymmetriska eller det 
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ojämlika förhållandet mellan vuxen professionell och ung lagöverträdare alltid återfinns, men att   

man som professionell kan förhålla sig till detta på olika sätt. En respondent beskrev att det inte är  

till en fördel i arbetet med unga lagöverträdare,  om ojämlikheten mellan parterna är för stor. 
 Det finns inge jämlikt i det [...]. Bara det att jag är vuxen å den är 
 ung å, sen så sitter jag faktiskt på socialtjänsten, å även om 
 jag e behandlare, de de går inte, de går inte å hitta en jämlik 
 nivå, det finns inte [...] behöver inte ha betydelse för att få en 
 allians, asså den får inte va för ojämlik asså de får inte va 
 milsvida avstånd  me att jag sitter  bakom ett skrivbord och tittar ner på nån. (i.3) 
 
Alla respondenter beskrev att man hantera det asymmetriska förhållandet genom att inte vara 

anklagande mot ungdomen och det aktuella brottet. Det uppkom också att det är viktigt att skilja på 

polis/rättsväsende och socialarbetarrollen. 
  Jag  går inte speciellt mycket in på brottet som sådant för det är ju 
  polisens sak att utreda men vi diskuterar ju ändå händelsen och sen  
  är det skola, fritid, familjesituation, alkohol och droger, eh en 
  genomkörning asså  så  kring ungdomens sociala situation. (I.2) 
 
 Jag sitter inte där å gör en utredning om deras eh hum, behov för att 
 utvecklas, jag sitter inte där för å göra en polisutredning eller [...], 
  jag sitter här för att ge dem de dem stöd  (i.4) 
 
I och med hanterandet av det asymmetriska förhållandet framkom det att respondenterna varken  

önskade att läxa upp ungdomen, eller skylta med återrapporteringsskyldigheten. Respondenterna 

framhöll att man istället kan ge utrymme för ungdomens ansvarstagande, upprätthålla en tydlighet 

kring ramarna på ett respektfullt sätt och förmedla att vården inte syftar till att straffa ungdomen.  
  jo men det är respektfullt att vara väldigt tydlig, så här ser det ut å man behöver 
  som inte  peka så här att  passa dig du, sköter inte du dig så rapporterar vi (i.3) 
 
Under intervjuerna uppkom det att ungdomarna ofta hade vissa förutfattade meningar om att de 

skulle bli ”uppläxade”.   Efterhand verkade dock ungdomarna kunna slappna av mer och ta till sig 

vården, kanske på grund av att de professionellas förhållningssätt av att bemöta ungdomen på ett 

respektfullt sätt. 
  han trodde att  [...] att jag skulle liksom läxa upp honom.[...]jag var ganska rak 
  mot honom. Han märkte väl lite att det var han, det var upp till honom å ta 
  ansvar för va vi gjorde av tiden. Och att jag inte hade nåt färdigt föreläsning. (i.4) 
 
  att vara respektfull också. [...] asså de ofta så blir det väl ändå att de släpper den 
  här spänningen, för många kommer  ju in så här liksom,  så här  stela. (i.3) 
 
En respondent tog upp att använda humor och sig själv som exempel kunde vara fördelaktigt, 

eftersom man då kommer mer på samma ”nivå”. Det kan således vara ett sätt att närma sig en mer 

jämbördig relation, när man kan skratta tillsammans och ungdomen kan känna igen sig i 

socialarbetarens exempel om sig själv. 
 om man använder det rätt så är humor väldigt bra medel när man pratar, man 
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 måste kunna se å skratta tillsammans med. [...] sådana situationer  man kan 
 gemensamt skratta åt  att eh eller, som eh hur jag har tjatat på  mina barn 
 hur galen  jag blir, [...] när  har liksom tusen miljaarder kläder i dörr eh å 
 inte plocka undan eller de här me vakna på morgonen eller att jag berätta 
 själv som tonåring hatade min mammas röst på på morgonen (i.3). 
    
Att på andra sätt försöka vara inbjudande framkom också i en av intervjuerna. Det kunde handla om 

att träffas i välordnade rum, med bland annat whiteboard som kan exempelvis användas till 

familjekartor och bjuda på kaffe eller varm choklad. 

 
 sånt e viktigt att tänka på, att eh , de är en ojämnlikhet men man måste att 
 ja själva miljön man sitter i  ska också asså den har en betydelse för å få till 
 det här..... jag brukar bjuda dem på kaffe eller choklad ibland, [...] Jo men 
 det ja de e också en sak att fråga när man kommer, att eh vill du ha nåt att 
 dricka , -sätta sig ner å. - Så att de finns ju små saker man kan göra för att 
 de ska va lite mer, tala om att nä vi sitter inte i nåt förhör (i.3)  
 
Analys 
Bordins alliansdefinition utgår mycket ifrån att ömsesidigt komma överens om mål, utförande och 

skapa känslomässiga band mellan professionell och klient (Bordin, 1994, s. 14-18).  Bordin (1994) 

framhåller att det också är viktigt att bemöta sin klient som en jämbördig och aktivt part för att bilda 

en allians. Då det i intervjuerna framkom att det inte är en fördel om det asymmetriska förhållandet 

mellan professionell och ung lagöverträdare är för stort, det vill säga om den professionelle bemöter 

sin klient för mycket som en icke jämbördig part. Därför kan det tolkas som ett hinder i 

alliansskapande. 

         Att de professionella hanterar det asymmetriska förhållandet genom att förmedla att vården 

inte syftar till att straffa ungdomen eller vara i form av uppläxande eller färdiga föreläsningar,  kan 

tolkas som att de bemöter ungdomen som en mer jämbördig part. Därför kan det ses som en 

möjlighet för alliansskapandet. Att de professionella försöker skilja på socialarbetarrollen och 

polis/rättsväsenderollen, kan också tolkas som sätt att hantera det ojämlika förhållandet. 

Framhållandet av att samtalen inom vården exempelvis inte syftar till att vara något förhör utan mer 

som hjälp för ungdomens skull kan eventuellt leda till att ungdomen upplever sig som en mer 

jämbördig part, vilket också kan öka alliansbyggandet, utifrån Bordins alliansdefinition (1994).    

         Att inte erbjuda färdiga föreläsningar och därmed ge utrymme för ungdomens aktiva 

deltagande och ansvarstagande i samtalen kan också ses som en möjlighet i alliansskapande, då 

Bordin (1994) framhåller att klientens ansvarstagande och delaktighet är en viktig aspekt i 

alliansskapande. Det kan också tänkas att de professionellas bemötande  av ungdomen på ett 

respektfullt sätt kan leda till att ungdomarna kan slappna av mer och eventuellt känner tillit till 

socialarbetaren, vilket kan öka de känslomässigt band mellan ungdomen och professionell. Bordins 

begrepp (1994) om de känslomässiga banden handlar delvis om klienters och professionellas 
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förståelse och tillit för varandra.  

      Att använda humor och sig själv som exempel kan också vara ett sätt att hantera den 

asymmetriska relationen mellan vuxen professionell och ung lagöverträdare, eftersom det kan 

upplevas som att man hamnar mer på samma ”nivå”. Det kan leda till att ungdomen känner igen sig 

i den professionella, vilket förmodligen kan leda till ökat känslomässigt engagemang för varandra. 

Att bjuda på varm choklad eller på andra sätt vara välkommande gentemot ungdomen kan också 

tänkas bidra till att minska skillnaden mellan vuxen myndighetsperson och ung lagöverträdare, 

vilket kan tolkas som positivt ur allianssynpunkt. 

           Levins forskning om ungdomar/unga lagöverträdare på institutioner ger en antydan av att de 

behandlare som lyckades upprätta en mer jämlik och icke-dömande relation till ungdomarna och 

som kunde prata om sig själva och sina problem var de som lyckades skapa kontakt med 

ungdomarna (Levin, 1998, s. 18-21). Trots att institutionsbehandling och öppenvård är skilda 

kontexter verkar de förhållningssätt som bidrar till kontakt eller alliansskapande med ungdomen 

därför vara likartade. 

7 Slutdiskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare, utifrån 

socialarbetares perspektiv. Min bedömning är att jag har lyckats ringa in några möjligheter och 

hinder i alliansbyggande med unga lagöverträdare. Dessa teman kom att bli föräldrarnas betydelse, 

betydelsen av att ha med socialsekreterare och behandlare på första mötet, professionella 

förhållningssätt och egenskaper, ungdomens delaktighet under samtalen och i sin egen 

förändringsprocess, tystlåtna ungdomar och ungdomens mottaglighet.  

            Syftet med studien var också att undersöka hur de uttalade och outtalade tvångsaspekterna 

kan påverka alliansbyggandet, samt hur de professionella hanterar det asymmetriska förhållandet 

mellan ungdom och professionell och hur detta kan påverka alliansbyggandet. Resultatet pekar mot 

att det professionella bemötandet och hanterandet av tvångsaspekterna och det asymmetriska 

förhållandet troligtvis är av större vikt i alliansbyggandet med den unga lagöverträdaren, än själva 

tvångsaspekterna i sig. Då straffpåföljden rymmer visst mått av flexibilitet som till viss del ger 

utrymme för anpassning till ungdomens intresse och behov, kan det också ses som en möjlighet i 

alliansbyggande.  

     Däremot fram kom det av respondenternas svar att ett hinder för det uttalade tvånget 
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beträffande straffpåföljden, i alliansbyggande var då ungdomen upplevde sig oskyldigt dömd. 

Några respondenter framhöll att tvånget eventuellt också kunde ses som något positiv för de 

ungdomar som behöver en yttre drivkraft för att ta emot professionell vård. 

        Att det blev ett sådant tydligt familje- eller föräldrafokus i svaren från respondenterna om 

villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare kan vara ett tecken på att respondenterna har 

gått liknande utbildning och lärt sig att fokusera familj/system och nätverk. Det kan också vara ett 

uttryck för respondenternas egna erfarenheter av att föräldrar och eventuellt nätverk är viktig del i 

ungdomarnas liv.  

  Beträffande de professionella förhållningssätten kom det särskilt upp att man bör vara 

respektfull och icke-dömande samtidigt som man bör vara tydlig om de ramar och regler som gäller 

för påföljden. Jag tycker att det anknyter till Hills studie (2005) om allians på ett tydligt sätt  Det 

framkom i hennes studie att det var viktigt att kombinera just kontakt/bemötande aspekten med 

tydlighet kring ramar och regler (Hill, 2005, s. 83-103). Detta verkar enligt denna studies resultat 

även gälla för unga lagöverträdare inom öppenvården. Ungdomens delaktighet i vården kom också 

att bli en viktig del i alliansskapandet och stämmer väl överens om Bordins (1994) idé om klientens 

aktiva deltagande i alliansbyggandet.  

7.2 Diskussion om teoretiska begrepp 
Jag upplevde att Bordins alliansdefinition och Hills alliansbegrepp var till en hjälp i min studie. 

Begreppen möjliggjorde studiet av de mer odefinierade ”kontaktaspekten”, professionellt 

förhållningssätt eller ”samarbetsrelationen” på ett mer strukturerat och tydligt sätt, enligt min 

mening.  Eftersom Bordins alliansdefinition uppfattas vara tillämplig i olika behandlingskontexter, 

där innehållet av målet med behandlingen lika väl kan att bearbeta tidigare barndoms trauman,  som 

att bli medveten om sig  själv och inte anamma en kriminell livsstil. Därför tycker jag att 

definitionen var behjälplig i denna studie. Hills studie (2005) utgår ifrån Bordins alliansdefinition, 

vilket också kan ses som en vidare utveckling av hans definition, därför ansåg jag också att de olika 

begreppen fungerade tillsammans.  

        Ett problem med tydlighet uppfattade jag dock ibland då Hills och Bordins begrepp 

överlappar varandra. Exempelvis ömsesidig förståelse och engagemang för varandra, som Bordin 

benämner som ”skapa känslomässiga band - komponenten” och Hills begrepp om ömsesidig 

anpassning till både parternas krav/behov och intressen. Hills begrepp är förmodligen mer anpassat 

till den institutionskontext hon inriktade sig på. Därför kanske hon betonade mer ömsesidig 

anpassning till båda parternas krav, där ibland ungdomens anpassning till de ramar och regler som 

den professionella måste arbeta efter på institutionen.  
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        Eftersom den öppenvård som ungdomar kan dömas till som denna studie fokuserat på också 

innefattar ramar och regler på grund av att det är en straffpåföljd, tycker jag att begreppet ömsesidig 

anpassning fungerade väl. I början av undersökningen då jag gjorde intervjuerna och skickade 

information till respondenterna använde jag uttrycket ”genuin allians” (se bilaga 1 och 2).  Jag 

upplevde under studiens gång att det blev ett otydlig begrepp, exempelvis undrade jag och 

eventuellt en del respondenter vad distinktionen är mellan genuin allians och ”bara” allians är. I den 

skriftliga versionen har jag därför omskrivit begreppet till ”ömsesidig anpassning”, som jag 

uppfattar är samma sak som genuin allians men uttryckt på ett tydligare sätt.  

 Då Hills studie (2005) betonade begreppet skenallians kanske på grund av hennes rika 

resultat av skenallianser, kom begreppet ömsesidig anpassning (genuin allians) på grund av denna 

studies resultat att bli viktigare. Av olika anledningar förekom inte begreppet skenallianser i särskilt 

stor utsträckning, i respondenternas berättelser om deras arbete med unga lagöverträdare. Begreppet 

skenallians hade kanske behövts utvecklas mer och anpassas till andra kontexter än till institutioner, 

eller undersökts på ett annat sätt för att komma till sin fördel i min studie.  

         Allianshaveri tycker jag var ett ganska oproblematiskt begrepp, men som av olika 

anledningar inte heller verkade förekomma i den utsträckning som jag tänkt, i min studie. 

Tvångs/makt begreppen uppfattade jag däremot som särskilt problematiska begrepp i studien.  Det 

var svårt att avgöra på vilket sätt jag skulle avgränsa och använda mig av begreppen. Det 

asymmetriska förhållandet upplevde jag som lättare att undersöka och hantera. Respondenterna 

verkade vara införstådda med att det återfinns ett visst ojämlikt förhållande mellan professionell och 

klient. Att diskutera hur man hanterar detta och hur det eventuellt kan påverka alliansbyggandet 

upplevde jag därför inte som något konstigt. En tydlighetsproblematik i studien kan dock vara att 

det outtalade tvångsperspektivet och det asymmetriska förhållandet mer eller mindre överlappar 

varandra eftersom det asymmetriska förhållandet mellan klient och professionell kan ses som en del 

i outtalad tvång.  

 

7.3 Metoddiskussion 
Jag upplevde att det var fördelaktigt att använda sig av kvalitativ metod och intervju eftersom min 

frågeställning utgick ifrån socialarbetarnas upplevelse om alliansbyggande med unga 

lagöverträdare. Alliansbyggande kan också antas vara ett komplext begrepp och fenomen som 

handlar mycket om samspel mellan människor. Därför kan det vara svårt att besvara min 

frågeställning i enkäter, genom kvantitativ metod. Att jag i intervjuerna kunde fråga vidare om det 

är något jag ville att respondenterna skulle utveckla eller kolla av att jag förstått deras svar på rätt 
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sätt, upplevde jag också som en fördel.  

 Att jag däremot inte direkt frågade respondenterna om hur de uppfattar att målet med vården 

är, kan ses som en nackdel då överenskommelse av mål är en viktig komponent i Bordins (1994) 

alliansdefinition, som jag använt mig av. Att jag ändå fick ett någorlunda tillräckligt material 

angående detta och ändå lyckades ”pussla ihop” resultatet i efterhand kan eventuellt ha avhjälpt 

denna brist. 

 Inför intervjuerna valde jag att informera om syftet med studien och vilka begrepp jag 

kommer att använda (se bilaga 1). Fördelen med detta tillvägagångssätt är att intervjupersonerna 

lättare kunde sätta sig in i begreppen och inte allt för mycket tid gick åt att förklara dem. Eftersom 

alliansbegreppen är relativt nya begrepp inom socialt arbete upplevde jag att detta var till en fördel.    

 Nackdelen med att informera och specificera teoretisk begrepp med respondenter innan 

intervjuerna kan dock vara att de jag  riktat in dem för mycket på ett sätt att beskriva de olika 

alliansbegreppen och att resultatet angående detta av den anledning eventuellt inte har blivit så rikt. 

Av den anledningen valde jag att därför att utföra intervjuerna på ett  mindre ”inrutat sätt”. Min 

första fråga om hur de gör när en kontakt med en unga lagöverträdare påbörjas (se bilaga 2),  kan 

ses som en möjlighet för fokus på respondenternas egna beskrivningar alliansskapande, och 

möjliggöra ett rikare resultat. Under intervjuerna kom också  uttrycket ”att nå varandra” att bli ett 

centralt sätt att beskriva alliansbyggande. 

         Att jag valde att intervjua respondenterna på detta sätt som jag gjorde, genom exempelvis 

fråga  direkt om ”skenallians” kanske inte var det bästa sättet om jag ville undersöka skenalliansers 

uppkomster. Det kanske hade varit bättre att fråga om dess innebörd på ett annat sätt redan från 

början. Jag kunde exempelvis ha frågat direkt om de har upplevt att en ungdom bara kommer till 

samtalen för att göra det som den är dömd till och inte för att bidra till sin egen förändringsprocess. 

Att jag ofta i intervjuerna trots inledning av fråga om skenallians frågade vidare om detta på annat 

sätt, ungefär som i exemplet ovan kan eventuellt ses som en fördel för studien. 

         

7.4 Förslag till forskning 
Förutom att jag anser att man gärna kan utveckla, tvångs/makt och alliansbegreppen inom socialt 

arbete, kan det även vara intressant att studera samma fenomen med en annan metod. Jag tror att det 

exempelvis kan vara fördelaktigt att studera alliansbyggande genom deltagande observation, 

eftersom man kan uppmärksamma samarbetet på ett mer direkt sätt. Ett annat sätt att gå vidare med 

mitt ämne är att intervjua klienterna och få deras synvinkel på alliansbyggande med de 

professionella. Ett ytterligare sätt att gå vidare kan vara att studera alliansens kvaliteter inom socialt 
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arbete kopplat till effekten av olika typer av interventioner. 
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 att skolan är orolig (i.4) 
 
 Sen brukar man vi dubbel kolla också så där utifrån första mötet. Nu 
 sitter de ju här själva å. Då kan man ta fram det där, a det där ville ju 
 du och mamma och pappa [...] det var pappa mest som tyckte men öh,  
 ja du ska till polisen [...] jah då kan va så att, de där blev inte av (i.1) 
 
En outtalad tvångsaspekt kan förutom föräldrarna, vara att anledningen till att man samtycker till 

vården är för att man hoppas slippa ett strängare straff, som höga böter. Ofta får ungdomen ändå 

betala en viss summa till brottsofferfonden eller betala skadestånd trots att man tackar ja till vården, 

vilket kunde uppfattas lite ”snopet” av ungdomen. Detta kunde hanteras genom ytterligare 

förtydligande kring varför man ändå ska betala och att man motiverar ungdomen att ändå göra 

något av tiden. 
  [...] å sen kommer de med sin dom å så har de fått 500 till brottsofferfonden 
 å sen har de fått skadestånd å så är de skitförbannade vadå jag får ju allafall 
 betala, vad är det här? [...]ofta,  de kan ju aldrig komma undan att bli dömda 
 till skadestånd,  å de förstår inte alla ungdomar att de blir liksom eh man 
 slipper det för att man kommer hit då eller. Jaa att en del e asså det gäller 
 att va jätte jätte tydlig (i.3) 
 
 vi jobbar ju ganska mycket på det här med att, att försöka få ungdomen 
 att, att inse att de kan få nåt av att komma hit (i.1) 
 
En ytterligare outtalad tvångsaspekt som respondenterna ofta beskrev, var att  ungdomarna ofta inte 

hade riktigt förstått vad samtycket till vården innebar.  Detta kunde hanteras genom att förtydliga 

vad man har tackat ja till och motivera ungdomen att göra något vettigt med samtalstillfällena.  
 
 okej du har tackat ja så här ser det ut, å de säger, ja men tacka ja, ja säger 
 ja till allt de e, okej  så var det, nu ser det ut så här [...].Nu var det så att 
 du skrev under faktiskt de här, annars hade inte jag de här. Å då är det 
 mellan dig och mig att de här får vi se till å ordna  (i.3) 
 
 har man haft någon kontakt med sitt ombud efter, förstått de här med 
 skadestånd eller som här. Ibland  händer, men för många  gånger så har, 
 har  man inte förstått ett smack (i.3).  
 
 Du ska sitta här du kan göra nått med tiden  liksom (i.4) 
 
Analys 
Bordin framhåller vikten av att komma överens om mål och utförande tillsammans med sin klient 

och utvecklandet av känslomässiga band i alliansbyggandet (Bordin, 1994, s. 14-18). Hill beskriver 

också vikten av ömsesidig anpassning av varandras krav/intressen och behov, annars kan det vara 

risk för skenallians (Hill, 2005, s. 121-125). 

    Trots att ingången till vården är en straffpåföljd verkar respondenterna tycka att de tillsammans 

med ungdomarna kan påverka innehållet relativt mycket.  Då vården uppfattas relativt flexibel kan 

det tolkas som att det finns utrymme för att anpassa påföljden efter både parternas krav/intressen 

och behov. Detta kan eventuellt minska risken för skenallians, genom en mer ömsesidig anpassning.             
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Bilagor 

Bilaga 1, information till respondenterna 
Information om min c-uppsats 
 
Syftet med min studie är att undersöka: 
Villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare, utifrån socialarbetares perspektiv.  
 
Studien har fokus på den samtals serie eller samtalskontakt ungdomarna erhåller inom 
socialtjänsten då den unga lagöverträdaren överlämnas till ”vård inom socialtjänst”. 
Samtalskontakten kan vara en del inom ett sk. påverkansprogam eller struktureras på ett annat sätt. 
Huvudidéen är dock att intervjua de professionella som har direkt erfarenhet av denna 
samtalskontakt, som kan pågå ungefär fem till tio tillfällen med ungdomen. Med socialarbetares 
perspektiv menar jag att denna studie är tänkt att bygga på de professionellas upplevelse och 
uppfattning av alliansbyggandet med den unga lagöverträdaren. 
 
Mina forsknings frågor som utgår ifrån mitt syfte är följande: 
 
Vad finns det för möjligheter och hinder för att bygga upp en genuin allians, i arbetet med den unga 
lagöverträdaren? 
Hur upplever socialarbetaren  att hon/ han gör om det uppstår skenallians, eller allianshaveri? 
Vilken betydelse har tvångs aspekten för alliansbyggandet, mellan socialarbetaren och den unga 
lagöverträdaren? 
Vilken betydelse har den asymmetriska relationen som återfinns mellan klient och professionell, och 
i detta fall  professionell – ung lagöverträdare, för alliansbyggandet? 
 
Själva intervjufrågorna kommer att struktureras på ett lite annorlunda sätt men ha utgångspunkt i 
dessa frågeställningar. Om det uppstår oklarheter angående frågeställningar/ intervjufrågorna eller 
dylikt, välkomnar jag er att ta upp det med mig under intervjun eller kontakt med mig. Min 
förhoppning är att det går att lösa. 
Genuin allians 
Den tolkning och definition som jag kommer att använda mig av är följande: 
Det ömsesidiga samarbetet mellan klient och professionell. Ömsesidigheten innefattar: 
a)  Att vara överens om målet och metod/genomförande av behandlingen/vården. 
b)  Utveckling av känslomässigt band  sinsemellan, som att tycka om, ha respekt, förståelse, tillit, 
och engagemang för varandra. 
c)  Anpassning till båda parternas krav och behov.  
Det kan exempelvis handla om klientens anpassning till de regler och ramar den professionella 
måste hålla sig till, och den professionelles anpassning till den enskilde klientens  individuella 
behov. 
 
Jag tänker att dessa komponenter finns mer eller mindre av i en ”genuin” eller ”god”allians. 
 
Skenallians   
Man kan säga att skenallians är lite utav motsatsen till genuin allians. 
Den definition av skenallians som jag har valt att fokusera på är det som man kan kalla för 
”ömsesidig ensidighet”  Jag tolkar det som:  
Ensidig anpassning till antingen klientens eller den professionelles krav och behov, där båda 
parterna mer eller mindre bidrar till att denna anpassningstrategi vidmakthålls.  
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Då de handlar om ensidig anpassning till klientens krav och behov, kan det exempelvis handla om 
att den professionelle tummar på vissa regler eller rutiner till klientens fördel. Då klienten ensidigt 
anpassar sig till den professionelle/verksamheten kan det handla om att klienten gör precis vad som 
förväntas av denne men inget utöver detta, kanske för att skaffa sig favörer av det. Klienten visar  
inget djupare engagemang i behandling och det blir ingen större förändringsarbete, varpå klientens 
problem består efter behandlingen/ vården. Jag tolkar det som att klienten åsidosätter sina behov i 
samband med detta. Skenallianser något som både kan vara uttalat, outtalat och kan utvecklas 
medvetet eller omedvetet mellan professionell och klient. Detsamma gäller förmodligen genuin 
allians och  tillfälliga allianshaverier. 
 
Allianshaveri  
Allianshaveri innefattar ett tillstånd som klient och behandlare/professionell hamnar i då de inte kan 
arbeta tillsammans.  Det kan bl.a vara missförstånd, behandlarens frånvaro eller en följd av 
skenalliansprocesser. Det kan vara av tillfällig karaktär eller mer varaktig då det bl.a leder till 
behandlingshaveri, dvs. behandlingen/ vården avbryts.  
 
Etiska principer 
Vad beträffar etiska principer ämnar jag att följa de huvudkrav som gäller beträffande forskning. 
Detta innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 
(Se gärna Esaiasson, P Metodpraktikan s. 441-448) 
 
Dessa krav kan sammanfattas enligt följande: 
Att informera deltagande/ respondenter om dessa krav som bl.a. innefattar att medverkan i min 
studie bygger på frivillighet och den kan när som helst avbrytas genom att meddela det till mig.  
 
Den information jag får från deltagare/ respondenter kommer att behandlas med försiktighet så att 
inga obehöriga kan ta del av det. Jag kommer undanröja personuppgifter och annat som kan 
förhindra anonymiteten i min studie. Jag kommer bl.a. inte nämna vilken stadsdel de socialarbetare 
jag intervjuar kommer i från. Däremot kommer jag att nämna att respondenterna kommer från 
någon av de 18 olika stadsdelarna i Stockholmsstad.  
 
Min handledare och examinator har rätt att lyssna på inspelningar från intervjuer. Uppgifterna som 
lämnas kommer enbart att  användas till c-uppsatsen. Efter godkänd c-uppsats kommer  
inspelningar raderas och annan information av personlig karaktär, exempelvis anteckningar kommer 
att förstöras. Konfidentialitetskravet/anonymiteten står dock inte över de nationella lagar som 
antagits i vårt land. 
 
Kontaktuppgifter: 
C-uppsatsförfattare:  
Kristina Pettersson  
tel: 08-58039414 
0734-058825 
e-post: kicki666@gmail.com 
Handledare: 
Karin Borgström    
tel: 674 73 65   
karin.borgstrom@socarb.su.se      
Institutionen för socialt arbete, socialhögskolan, Stockholms universitet. 
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Bilaga 2, intervjuguide 
 
Allmänna öppna frågor 
 
Kan du berätta hur det går till när du träffar den unga lagöverträdaren, då en  samtalskontakt inleds. 
 
ev.  någon särskild metod?  
eller något annat som du tycker är viktigt fokusera på i samtalen 
ev. syfte med samtalskontakten 
 
Alliansbyggandet 
Vilka möjligheter ser du att bygga upp en genuin allians med  ungdomen (den unga 
lagöverträdaren)?  
 
Vilka hinder ser du , att bygga upp en allians med ungdomen? 
 
Hur gör du? 
Kan du ge exempel? 
 
Under vilka förutsättningar tror du att det bildas skenallians? 
Hur gör du då? 
Kan du ge exempel? 
 
Hur gör du när det blir allianshaveri och eventuellt behandlingshaveri? 
Hur gör du för att förhindra allianshaveri? 
 
Tvångsaspekten 
Kan du berätta om vad  du tänker att den faktiska tvångsaspekten i vården innebär för den unga 
lagöverträdaren 
 
Finns det en mer outtalad tvångsaspekt? 
Vilken betydelse tror du att detta har i alliansbyggandet (med den unga lagöverträdaren)? 
Hur märker du det? 
 
Asymmetrisk relation 
Man brukar prata om att i relationen mellan professionell och klient alltid finns ett mått av 
ojämlikhet i  förhållandet. Kanske  även särskilt då en vuxen professionell möter en ungdom, och i 
detta fall en ung person som begått brott. 
 
Hur ser du på detta ? 
Hur hanterar du detta? 
Vilken betydelse tror du att det har för alliansbyggandet ?   
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                     Bild 1. De olika livstrapporna inom bekymringssamtalen. 
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