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Abstrakt 

Titel: Allt går att reparera förutom döden – en studie om tillitens betydelse mellan behandlare 

och klient 

Nyckelord: Behandlingsallians, ungdomar, missbruksproblematik och tillit. 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur ett antal klienter och 

behandlare beskriver sina upplevelser och känslor kring hög respektive låg tillit mellan 

behandlare och klient. Vi har gjort tre enskilda intervjuer varav två är med klienter och en är 

med behandlare, samtliga kommer från samma HVB-hem. Vi fann att de klienter som vi 

intervjuade hade en del gemensamma nämnare i sina berättelser. Exempelvis hade de båda 

brister i anknytningen i sin barndom och orsaken till deras missbruk handlade om att döva sin 

ångest. Båda hade tidigare upplevelser av ett svagt samarbete med behandlare och det kunde 

försvåra behandlingen. Behandlaren vi intervjuade var av den uppfattningen att tidigare 

anknytningserfarenheter hos klienten kunde spela in för hur lätt eller svårt en relation mellan 

behandlare och klient kunde etableras. Det mest intressanta i vårt tycke var att alla 

intervjuerna vi genomförde hade gemensamt att alla tyckte tilliten mellan behandlare och 

klient var viktigt för en bra behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Titel: “Everything can be repaired except death” A study about of the importance of trust 

between counselor and client. 

Keywords: treatment alliance, youth, substance abuse problems and reliance. 

This thesis is a qualitative study with the intent to examine how a number of clients and 

counselors describe their experiences and impressions of the importance of high-level trust vs. 

low-level trust relationships between the client and the counselor. We have separately 

interviewed two clients and one counselor from an addiction treatment center (HVB-home). 

We found several similarities in the clients´ stories. Both had, for example, experienced weak 

attachment during their childhood and their addictions were about ridding anxiety. Both 

clients have had prior experiences of low-level trust relationship with counselor which has led 

to a negative impact on their treatment. The counselor we interviewed believed that a client’s 

earlier attachment experiences can influence whether or not a new relationship between a 

client and a counselor will be successful. That which we have found most interesting in the 

interviews is that all three interviewees agree that a high-level trust relationship between the 

client and the counselor is of high importance for the outcome of the treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Unga människor som av olika anledningar försatts i missbruksproblematik är ett ämne som 

ligger oss båda varmt om hjärtat och därför var det ingen överraskning för oss att det i 

slutändan var detta vi ville skriva om. Titeln ”Allt går att reparera förutom döden” är citerat 

från en av våra informanter i studien som själv hade lämnat ett långvarigt missbruk bakom 

sig. Hon menade på att det inte finns några hopplösa fall utan endast omöjliga situationer. En 

till synes omöjlig situation behöver inte innebära att individen ifråga är omöjlig att hjälpa. 

Orden ”Allt går att reparera förutom döden” har kommit att betyda och inspirera oss mycket 

under studiens gång. 

Vi vill skänka ett stort tack till de personer som ställt upp som informanter och som tack vare 

sin avvarade tid delgivit oss värdefull information. Det har varit berikande för såväl uppsatsen 

som för oss författare på ett personligt plan. Även ett stort tack till en av våra studiekamrater 

som tipsade oss om att kontakta HVB-hemmet som är med i studien. Givetvis vill vi även 

tacka vår handledare John Lilja för gott tålamod, inspiration och ovärderlig vägledning. 

Gävle, januari 2013 

Ingela Martinsson och Ulrika Öhnell 
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1. Inledning 

”Jag kände tillit till två-tre personer under behandlingen som jag kunde blotta mig för och 

säga precis vad jag ville. De fanns där hela tiden vilket var oerhört viktigt.” Citatet kommer 

från en av våra informanter som tidigare led av både missbruk och självskadebeteenden. 

Citatet var hennes svar på vad som hade varit viktigt för hennes tillfrisknande. Tillit samt att 

knyta an till en behandlare tror vi är betydande faktorer för att en positiv allians mellan 

behandlare och klient skall uppstå. Vi som är författare har båda under tidigare 

praktiktillfällen kommit i kontakt med missbruksvården och det är tack vare dessa 

erfarenheter som vi har tagit del av och intresserat oss för begreppet behandlingsallians. Med 

behandlingsallians menas att det finns en ömsesidig överenskommelse om mål och metod, 

tydliga roller samt empati och respekt mellan behandlare och klient (Hill, 2005). Med detta 

som bakgrund har vi valt att skriva om behandlingsalliansens betydelse för behandling av 

ungdomar med missbruksproblematik. Begreppet behandlingsallians kommer i uppsatsen att 

översättas till hög respektive låg tillit alternativt god eller bristande relation i studien då vi är 

medvetna om att begreppet inte används i vardagsspråket. Vi tog till en början del av Hills 

avhandling ”Allians under tvång” där hon djupgående skriver om relationens betydelse mellan 

behandlare och klient. Denna avhandling väckte vårt intresse ytterligare och gav oss skäl till 

en teori om att en hög tillit mellan behandlare och klient är en viktig faktor för att ett 

förändringsarbete ska kunna äga rum. 

1.1 Syfte 

Hill (2005) beskriver klienters svårigheter att tillgodose sig behandling när tilliten till 

behandlaren brister. Detta är skälet till att vi vill undersöka hur det urval av klienter och 

behandlare vi valt att intervjua beskriver sina upplevelser och känslor kring hög respektive låg 

tillit mellan behandlare och klient. 

1.2 Frågeställningar 

- Är hög tillit mellan behandlare och klient viktigt för att få ett positivt 

behandlingsresultat enligt det urval av klienter och behandlare vi valt att intervjua? 

- Vilka faktorer eller egenskaper anser ett urval klinter och behandlare är viktiga för att 

skapa tillit mellan behandlare och klient? 

- Vad anser ett urval av klienter och behandlare blir konsekvenserna av att det är hög 

tillit respektive låg tillit mellan behandlare och klient? 
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- Hur beskriver ett antal klienter och behandlare att tidigare anknytnings- samt 

drogerfarenheter har för påverkan på relationen mellan behandlare och klient? 

1.3 Teman 

Vi har använt följande fyra teman som inspiration till frågorna i intervjuguiden (se bilaga två).  

1. Relation till föräldrar eller andra vuxna 

2. Relation till kompisar 

3. Drogmissbruket 

4. Förtroende och tillit 

Vi inspirerades till att välja just dessa fyra nämnda teman efter vi tagit del av tidigare 

forskning där flera intervjuer delats upp efter liknande teman. Exempelvis så hade Albertsson 

(2008) utformat frågor med begreppet behandlingsallians som övergripande tema, detta 

påminner om våra frågor kring vikten av tillit mellan behandlare och klient. Vidare så ställde 

Hill (2005) bland annat frågor som berörde vilken betydelse tvång kan ha i behandlingen 

vilket vi ansåg var relevant även för vår studie. 

1.4 Förförståelse 

Som vi redan nämnt har vi båda kommit i kontakt med missbruksvården genom praktik samt 

extraarbete med stöd och behandling inom missbruksvården. Ganska tidigt fick vi 

uppfattningen att det inte finns någon given metod för att behandla missbruksproblematik hos 

ungdomar. Vi upplevde att vårt intresse av att finna några faktorer som kunde påverka 

behandlingsarbetet ökade även efter avslutad praktik. Efter att ha tagit del av olika 

forskningar har vi tolkat det så att för att ett förändringsarbete ska kunna påbörjas hos en 

klient är det, om inte avgörande, åtminstone en stor fördel om tillit har etablerats mellan 

behandlare och klient. 

1.5 Centrala begrepp i studien 

Behandlingsallians: Ömsesidig överenskommelse om mål och metod samt empati och respekt 

mellan behandlare och klient. (Hill, 2005). 

SiS- institution: Statlig myndighet som har i uppdrag att vårda unga i åldern 12-21 år 

(Karlström, 2006). 
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HVB-hem: Hem för vård eller boende. Barn och ungdomar som av någon anledning inte kan 

bo hemma, får vård eller behandling frivilligt eller tvångsvård på ett HVB-hem (Karlström, 

2006). 

§ 12-institution: Hem för barn och ungdomar som lyder under LVU (lagen om vård av unga) 

(Karlström, 2006). 

1.6 Koppling till socialt arbete 

Socialt arbete innebär en rad olika uppgifter, två av socialarbetares uppgifter är att hindra 

utvecklande av missbruk och underlätta rehabiliteringen av missbrukare (Karlström, 2006). 

Hill (2005) skriver att många studier visar att ungdomar med asocial problematik är 

svårbehandlade. Hon skriver vidare om faktorer som kan förebygga samt förbättra 

behandlingsresultatet bland unga missbrukare. Hon skriver om många olika faktorer som 

väger in och alliansens betydelse är en av dem. Vi som författare vill undersöka om tillit är en 

av de faktorer som spelat en viktig roll hos det urval av klienter vi intervjuat. Vi kommer att 

redogöra hur forskningsläget ser ut kring metodens kontra tillitens betydelse i socialt arbete. 

1.7 Uppsatsens disposition 

Studien är indelad i tio kapitel. I kapitel ett berättar vi i inledningen om varför vi har valt detta 

ämne. Vi redogör även för syfte och frågeställningarna samt teman för intervjuerna i första 

kapitlet. I kapitel två beskrivs metoden för studien. I kapitel tre redogör vi för bakgrunden till 

fenomenet behandlingsallians samt redovisar tidigare forskning i ämnet. I kapitel fyra 

redovisar vi samt motiverar valet av teorierna attributionsteori, anknytningsteori och 

psykodynamisk teori. I kapitel fem redovisar vi resultatet för denna studie.  Kapitel sex utgörs 

av en analys av studiens resultat där vi analyserar med hjälp av teorierna samt tidigare 

forskning. I det sjunde kapitlet diskuterar vi studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar samt en metoddiskussion. I slutet av det sjunde kapitlet tar vi även upp vår 

reflektion över studiens resultat. I Kapitel åtta tar vi upp de förslag vi har på vidare forskning. 

Till sist så innehåller kapitel nio och tio referenser samt bilagor som vi använt oss av i 

studien. 

2. Metodavsnitt 

I denna del i uppsatsen beskriver vi hur tiden har förflutit under studiens gång. Vi redogör 

ingående för vilka metoder vi valt att använda under datainsamlingens gång, analyseringen av 
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informationen samt de detaljer som vi anser är relevanta att nämna för den här typen av 

studie. 

2.1 Forskningsmetoder 

Detta examensarbete har vi författare valt att genomföra med hjälp av en kvalitativ metod. 

Som Larsson (2005) beskriver så baseras den kvalitativa forskningen i huvudsak inte bara på 

beskrivande information från individuella berättelser utan även genom att iaktta handlingar. 

De tre främsta kvalitativa metoderna som används för att samla in data är öppna intervjuer, 

direkta observationer samt dokumentanalyser. Vi har i denna studie valt att använda den 

förstnämnda metoden och i nästa avsnitt beskriver vi mer i detalj hur vi gått tillväga för att 

samla in data till studien. 

2.2 Datainsamling 

Det tillvägagångssättet som vi har valt att använda är öppna intervjuer där både klienter och 

en behandlare intervjuas för att beskriva sina upplevelser och känslor om de valda 

problemformuleringarna. Med hjälp av dessa intervjuer får vi bland annat tillgång till direkta 

citat som ger uttryck för individernas attityder, tankar, känslor och lärdomar som rör det 

studerade området. Målsättningen är att så långt det är möjligt försöka uppleva det som den 

som intervjuas upplever och därmed förstå hur intervjupersonen tänker. Att använda denna 

form av riktlinje beskriver Larsson (2005) är det idealiska inom kvalitativ metod. 

2.2.1 Tematisering 

Kvale & Brinkmann (2009) har varit vår inspiration inför intervjuerna och de skriver att en 

intervjuundersökning består av sju stadier vilka är: tematisering av intervjuprojektet, 

planering, själva intervjun, utskrift, analys, verifiering och till slut rapportering. Tematisering 

innebär att undersökningens vad, varför och hur identifieras. ”Vad” besvaras med hjälp av att 

förvärva förkunskap om det ämne som hör undersökningen till vilket vi kunnat göra genom 

att ta del av tidigare forskning och teorier. ”Varför” besvaras genom ett klart och tydligt syfte 

med undersökningen. Till sist så besvaras ”hur” genom att bestämma vilken metod som är 

lämplig för att uppnå det man vill med undersökningen. 

2.2.2 Planering 

Planeringen förklarar Kvale & Brinkmann (2009) är de procedurer och tekniker som man har 

för avsikt att använda, det vill säga studiens ”hur” läggs upp. I vårt fall innebär det öppen 

intervju och detta går vi igenom mer detaljerat i avsnittet nedan. 
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2.2.3 Själva intervjun 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att för själva intervjun vill en kvalitativ undersökare 

framför allt ta del av intressanta och relevanta beskrivningar av intervjupersonens upplevelse- 

eller livsvärld, den värld som intervjupersonen stöter på i vardagslivet. För att få tillgång till 

dessa är det enligt Kvale & Brinkmann viktigt att göra ett gott intryck redan från början. Ett 

gott intryck skapas genom att intervjun tar plats på ett sätt som är inbjudande för 

intervjupersonen, att intervjuaren är tydlig med vad man vill veta, lyssnar uppmärksamt, visar 

intresse och förståelse samt respekt för det som intervjupersonen berättar. Till en början bör 

intervjun inledas med en kortfattad beskrivning av själva studiens syfte och huruvida det 

känns med användning av bandspelare samt annan information som är relevant för studien. Vi 

har strävat efter att följa Kvale & Brinkmanns råd om att intervjufrågorna ska vara korta och 

lätta att förstå. Vi har varierat oss mellan inledande frågor, som efterfrågar rika beskrivningar 

och förklaringar från intervjupersonen. Uppföljningsfrågor, frågor som uppstått via 

intervjupersonens svar på en tidigare fråga samt tolkande frågor, frågor som hjälpt oss att 

klargöra huruvida vi förstått intervjupersonen på ett korrekt sätt. Författarna har turats om att 

vara den som leder intervjun men båda författarna har närvarat vid samtliga intervjuer.  

2.2.4 Utskrift 

För att kunna analysera intervjumaterialet förbereds det oftast genom att det överförs från 

talspråk till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna metod kommer vi att använda oss 

av i studien då vi bandinspelar intervjuerna för att sedan transkribera ner dessa till skrift. 

Givetvis måste vi innan bandspelare används först få intervjupersonens samtycke. 

2.2.5 Analys 

Utifrån undersökningens syfte, ämne och den metod man valt att samla in informationen på 

bestämmer man en lämplig analysmetod (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi utgår från en 

abduktiv ansats och tar hjälp av meningskoncentrering vid analys av intervjumaterialet och 

detta beskriver vi mer i detalj i avsnitt 2.7 Analysmetod. 

2.2.6 Verifiering 

Verifiering innebär att man fastställer validiteten, reliabiliteten samt generaliserbarheten i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta redogör vi mer för i avsnitt 2.6 

Uppsatsens trovärdighet. 
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2.2.7 Rapportering 

Med hjälp av den vetenskapliga metod som valts att använda presenteras ett läsbart resultat av 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna del av vår studie presenteras i kapitel 5 

& 6, vilka är Resultatdelen samt Analysdelen. 

2.3 Studiens vetenskapsfilosofisk position 

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten som genomsyrar examensarbetet är det 

fenomenologiska perspektivet. Detta perspektiv fokuserar på precisa beskrivningar kring 

människors upplevelse- eller livsvärld vilket medför att författarnas tidigare kunskaper och 

uppfattningar tonas ner (Larsson, 2005). Det är intervjupersonens upplevelser, tankar och 

känslor som vi författare vill komma åt och är av störst betydelse för uppsatsen. Vi reserverar 

oss för att användningen av perspektivet möjligen inte kommer att behärskas till sin 

fulländning men det är utifrån fenomenologin vi utgått ifrån vid insamlingen och 

analyseringen av informationen. 

2.4 Urval & avgränsning 

Vi har intervjuat två klienter samt en behandlare från ett HVB- hem beläget i Mellansverige. 

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua unga klienter i åldern 18-25 år som haft tidigare 

missbruksproblematik samt att den behandlare vi intervjuar skall befinna sig i en behandlande 

roll gentemot klienter. Det var en studiekamrat som efter att hon blivit delgiven vad vårt 

examensarbete skulle handla om upplyste oss om att just detta HVB-hem lämpade sig 

ypperligt för det syfte som vi hade med uppsatsen. Först skickade vi ut ett informationsbrev 

(se bilaga ett) där vi efterfrågade två klienter och en behandlare att intervjua. Vi önskade 

intervjua utskrivna klienter alternativt klienter som hade kommit långt i sin behandling. Detta 

för att minimera riskerna att vi genom intervjufrågorna väcker negativa reaktioner som vi inte 

har resurser att ansvara för. Efter telefonkontakt med HVB-hemmet valde föreståndaren ut två 

lämpliga klienter samt en behandlare som vi fick förmånen att intervjua. Under studiens gång 

skedde ett bortfall av en klient från ett annat HVB-hem som skulle intervjuas. Informanten 

valde att innan intervjun hann äga rum avbryta sitt deltagande då denne kämpade med 

känslomässiga svårigheter. Som Larsson & Goldberg (2008) skriver så kan berättande 

intervjuer ge positiva effekter såsom ökad självkännedom och nya insikter hos 

intervjupersonen. Men enligt Larsson & Goldberg finns det även risk för att vissa teman under 

en berättande intervju ger negativa följder som till exempel att psykiskt plågsamma minnen 

ger sig till känna. Med detta i åtanke är vi glada över att informanten valde att avbryta då vi 

inte hade velat orsaka skada som varken vi eller informanten hade klarat av att hantera.  
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2.5 Etiska ställningstaganden 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver tydligt att inför en intervjuundersökning så bör man 

som undersökare ta del av vissa etiska riktlinjer och dessa är framförallt: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke innebär att man 

informerar intervjuperson om själva syftet med undersökningen, i övergripande lag hur 

undersökningen är upplagd och vilka risker samt fördelar som det kan innebära att delta. 

Informerat samtycke innebär även att det är frivilligt att delta och att deltagaren när som helst 

har rätt att dra sig ur undersökningen. Med konfidentialitet menas att identiteterna på de som 

deltar i undersökningen inte avslöjas. Konsekvenser innebär att undersökaren måste ta 

ställning till de för- och nackdelar som studien kan innebära, principen är att deltagarna ska 

lida så liten skada som möjligt och att fördelarna med undersökningen ska överväga de 

eventuella nackdelarna. Till sist är det forskarens roll som bör tas i beaktning, vilket innebär 

att den som undersöker bör ställa sig oberoende till undersökningen för att så långt det är 

möjligt säkra den vetenskapliga kvalitén (Kvale & Brinkmann). 

Vi som undersökare försökte rätta oss efter de etiska riktlinjerna som Kvale och Brinkmann 

(2009) tar upp genom att först skicka ut ett informationsbrev (se bilaga ett) till det HVB-hem 

där vi önskade finna våra informanter. I informationsbrevet upplyste vi om studiens syfte, 

tillvägagångssättet, att vi önskade använda bandinspelning, samt intervjupersonernas frivilliga 

deltagande och fulla rätt att avbryta sitt deltagande. Vi informerade även om att alla deltagare 

var anonyma och att det insamlade intervjumaterialet kommer förstöras efter avslutad 

examination. Dock har handledare samt examinator rätt att ta del av de inspelade intervjuerna 

innan examinationen är avslutad vilket vi också informerade om. I informationsbrevet 

efterfrågade vi klienter som var utskrivna alternativt hade kommit långt i sitt 

behandlingsarbete för att minimera risken att undersökningen orsakade skada eller obehag hos 

någon av deltagarna. Vi som undersökare ansträngde oss för att följa Kvale & Brinkmanns råd 

genom att vara professionella, engagerade, empatiska och lyhörda för svaren på de trots allt 

väldigt personliga frågorna som vi ställde.  

2.6 Uppsatsens trovärdighet 

2.6.1 Validitet: 

Det finns olika begrepp som används för att beskriva hur pålitligt respektive opålitlig en 

undersökning är. Med validitet menas hur väl man mäter det som verkligen är planerat att 

mätas. Undersökningen måste fånga det som man vill undersöka och med en hög validitet 
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menas att undersökningen lyckats undersöka det som är avsett (Lilja, 2005). För att i så stor 

mån som möjligt få en god validitet har vi, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009), strävat 

efter att finna pålitliga personer att intervjua. Vi har som intervjuare vågat ställa oss kritiska 

till det som sägs samt haft målet att uppfatta informanternas berättelser på ett korrekt sätt. 

Eftersom båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer skapade det fler möjligheter för 

att ställa följdfrågor och kontrollera intervjupersonernas utsagor vilket borde haft en positiv 

inverkan på validiteten (Larsson, 2005). 

2.6.2 Reliabilitet: 

Reliabilitet syftar på tillförlitligheten i själva mätningen av resultatet. Exempelvis så ska det 

bli samma resultat vid en upprepad mätning oberoende av vem som utför mätningen. En god 

validitet är beroende av en god reliabilitet men det motsatta gäller inte, alltså kan reliabiliteten 

vara hög även om inte validiteten är det (Lilja, 2005). För att få en så hög reliabilitet som 

möjligt kommer vi att sträva efter att de frågor vi ställer är tydligt formulerade och är klart 

relevanta för det ämne som vi undersöker. Vi har även tagit hänsyn till Kvale & Brinkmann 

(2009) då de bland annat skriver att man som intervjuare bör undvika ledande frågor och vara 

uppmärksam på om intervjupersonen förändrar sina svar under intervjuns gång. 

2.6.3 Generalisering: 

Generalisering av kvalitativa resultat brukar ofta betvivlas eftersom intervjupersonerna oftast 

är för få för att kunna ge ett generaliserbart resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie 

innehåller som tidigare nämnt endast tre intervjupersoner vilket gör detta till en väldigt liten 

studie. Vi tänker oss dock att i enlighet med Kvale & Brinkmann kunna öka 

generaliserbarheten till viss del, förutsatt att delar av den information vi samlat in stämmer 

överrens med den tidigare forskningen och teorier vi jämför med i analysdelen. 

2.7 Analysmetod 

Vi har i studien använt oss av abduktiv metod, en kombination av induktiv och deduktiv 

ansats. Detta innebär att vi utgår från det empiriskt insamlade materialet men samtidigt 

kopplar samman det med utvalda teorier (Larsson, 2005). När intervjumaterialet är insamlat 

och transkriberat kommer vi att använda oss av metoden meningskoncentrering vilket innebär 

att intervjupersonens uttalande formuleras om till färre antal ord där det mest väsentliga tas 

med (Kvale & Brinkman, 2009). Syftet med att använda denna metod är att kunna hantera en 

text oavsett mängd utifrån teman som formas med hänsyn till det viktigaste i texten. Ifrån 

dessa teman utförs sedan tolkningar samt teoretiska analyser. Kvale & Brinkmann tar upp ett 
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tillvägagångssätt som vi kommer att ha för avsikt att följa i vår bearbetning av materialet. 

Analysen via den metoden innebär att forskaren analyserar materialet under fem olika steg där 

det första steget innebär att läsa hela texten för att få en helhet. I det andra steget så fastställs 

de specifika meningsenheterna i texten som de uttrycks av intervjupersonen. Det tredje steget 

är att formulera de teman som är övervägande i texten. Fjärde steget innebär att forskaren 

utifrån studiens speciella syfte ställer frågor till meningsenheterna. Det femte och sista syftet 

innefattar att hela intervjuns dominerande teman sammanfattas i en beskrivande utsaga. Med 

hjälp av meningskoncentreringen underlättar det för oss att kunna koncentrera på det mest 

väsentliga som framkommit i intervjuerna. Därefter tar vi hjälp av utvalda teorier samt 

tidigare forskning för att analysera den sammanfattande texten. 

2.8 Urval av litteratur 

För att ta del av tidigare forskning kring fenomenet behandlingsallians har vi använt oss av 

Gävle högskolas bibliotekskatalog med sökorden behandlingsallians. Denna sökning gav oss 

inte de träffar vi önskade. Vi använde oss av sökorden ungdomar, missbruksproblematik samt 

tillit för att avgränsa träffarna till den specifika målgrupp vi sökte forskning kring. Vi har 

använt oss av socialstyrelsens hemsida för sökning av en specifik artikel som vi använt oss av. 

Vi har även använt oss av sökmotorn Google scholar för att finna tidigare forskning. Vår 

handledare John Lilja från Gävle högskola har bidragit med en artikel samt en bok.  

2.9 Arbetsfördelning 

Författarna har båda deltagit i skrivandet av alla kapitel i uppsatsen och tar därmed 

gemensamt ansvar för examensarbetet. Transkriberingen av intervjuerna har skett av en av 

författarna. Tolkningen av datainsamlingen har författarna genomfört på varsitt håll för att öka 

kvalitén och trovärdigheten i slutsatsen (Larsson, 2005).  

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Vi kommer i denna del beskriva bakgrundsfakta kring fenomenet behandlingsallians samt det 

aktuella forskningsläget. Vi har i slutet av denna del valt att mer djupgående redogöra för tre 

av de forskningsresultat som vi anser är av stor vikt. Det är Teci Hills (2005) avhandling 

”Allians under tvång” som var den studie som fick oss att intressera oss för fenomenet 

behandlingsallians. Den andra är Christina Albertssons (2008) studie ”Man vill typ känna att 

de bryr sig”. Dessa två studier som vi valt att fördjupa oss i är utförda i Sverige där ungdomar 

med missbruksproblematik deltar. Därmed anser vi att de är högst relevanta att ta med som 
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tidigare forskning i vårt arbete. Den tredje studien heter “Do patients´ perceptions of their 

counselors influence outcomes of drug treatment?” och är genomförd av Kasarabada, Hser, M 

Boles & Huang Chuang. Studien av Kasarabada et al. hade vuxna deltagare men då den 

behandlar det ämne som vi undersöker anser vi ändå att den är relevant för vår studie. 

3.1 Metod kontra behandlingsalliansens betydelse 

Hill (2005) skriver om hur behandlingsalliansens betydelse länge har varit en viktig faktor i 

det psykoterapeutiska arbetet, men då under benämningen terapeutisk allians. Hill beskriver 

att den terapeutiska alliansen även blivit intressant inom socialt arbete men då med 

benämningen behandlingsallians (för vidare detaljer se avhandlingen ”Allians under tvång” 

författad av Teci Hill, 2005). Behandlingsalliansens betydelse har skapat två läger bland 

forskare inom psykoterapin och socialt arbete. Sundell & Hansson (2012) skriver om de två 

olika synsätten och nämner en av de mest omskrivna forskarna kring den terapeutiska 

alliansen Bruce Wampold. De beskriver hur Wampold 2001 skrev om alliansens betydelse i 

boken ”The great psychotheraphy debate: models, methods and findings”. Enligt Sundell & 

Hansson menade Wampold i den boken att under psykoterapibehandling hade relationen 

större betydelse än metoden. Men vidare skriver Sundell & Hansson att Wampold i en artikel 

från 2012 uppger att han nu efter flera års studier har ändrat sin åsikt och numera anser att 

metoden har lika stor betydelse som relationen. Sundell & Hansson (2012) har även de åsikter 

om det aktuella synsättet kring behandlingsalliansens betydelse. De ställer sig kritiska till 

Wampolds syn på behandlingsalliansens betydelse men skriver även om Wampolds 

förändrade syn kring fenomenet. Sundell & Hansson ställer sig även frågande till om socialt 

arbete går att jämföra med psykoterapi. De medger att inom psykoterapi är en allians viktig 

men att i socialt arbete är metoden mer avgörande än relationens betydelse. De skriver vidare 

att den evidensbaserade forskningen måste fortsätta vara en viktig roll i val av metoder för att 

hjälpa klienterna på bästa sätt. Sundell & Hansson nämner vidare att de inte känner till någon 

forskning där metoden kontra relationens betydelse i ett behandlingsarbete inom socialt arbete 

visat på vilket av dessa som ger det bästa resultatet. 

3.2 Behandlingsalliansens betydelse har skapat två läger 

Socialstyrelsen (2011) gav ett uppdrag till professorerna Edward J. Mullen och Joseph Shuluk 

att skriva en artikel om Dodofågelns dom eller Dodofågelns hypotes som den även kallas. 

Dodofågelns dom handlar om att det finns gemensamma faktorer som är avgörande i sociala 

interventioner. Debatten kring Dodofågelns dom har ofta handlat om relationens betydelse 
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mellan terapeut och klient. I artikeln med namnet ”Debatten om dodofågeln: spelar 

behandlingsmetoden någon roll i klientarbete” redogör uppdragsförfattarna för den aktuella 

forskningen med stöd av vetenskapliga översikter. Resultatet visar på att Dodofågelns dom är 

en svag faktor för att nå ett gott resultat inom socialt arbete. Däremot visar studien att det 

finns olika faktorer på interventioner inom socialt arbete som leder till goda effekter. Med 

detta menas att evidensbaserade metoder inom socialt arbete är att föredra (Socialstyrelsen, 

2011). Studien om Dodofågelns betydelse som Socialstyrelsen gav i uppdrag har kritiserats av 

Bergmark & Lundström (2011). De kritiserar bland annat namnet på studien, att det skulle 

vara författarnas egen konstruktion samt att de helt ignorerar Wampolds tidigare studier kring 

behandlingsalliansens betydelse. Bergmark & Lundström menar att Wampolds studier väger 

tungt i ämnet samt att han ofta citeras kring ämnet behandlingsallians. De skriver vidare att de 

skapats frågor kring studien som de upplever som bekymmersamma. Bergmark & Lundström 

anser att det är viktigt att Socialstyrelsen gett uppdraget men ställer sig frågande kring 

resultatet, författarna till studien lämnar inget utrymme till vidare forskning utan de anser att 

Dodofågelns dom är felaktig. Bergmark & Lundström ställer sig kritiska till Socialstyrelsen 

som är en statlig myndighet helt ställer sig bakom resultatet av studien då flera forskare 

kommit fram till motsatt resultat, däribland Wampold. 

3.3 Relationen mellan behandlare och klient 

Hill (2005) skriver om den låga behandlingsframgången när det handlar om ungdomar med 

missbruksproblematik. Det är känt bland forskare inom området att det inte finns någon 

specifik behandlingsmodell som kan ”bota” ungdomar som har problem med missbruk. Men 

inom psykoterapiforskningen har det framkommit att relationen mellan behandlare och klient 

har en betydande roll. 

Horvath & Bedi (2002) fastställer att de olika faserna i behandlingen tycks påverka själva 

utfallet. Tidig allians mellan behandlare och klient visar inte lika goda resultat som om den 

uppstår i mitten eller slutet av behandlingen. De konstaterar att patienter som sen tidigare har 

svårigheter med att etablera sociala kontakter och/eller har erfarenheter av dåliga 

familjerelationer får ofta problem med att skapa en god relation till behandlaren. Horvath & 

Bedi tar upp att viktiga förmågor hos en behandlare eller terapeut enligt forskning är hans 

eller hennes lyhördhet för klientens behov och sårbarhet. Henry, Strupp, Schacht & Gaston 

(1994) skriver om egenskaper som att visa empati, respekt och att förmedla hopp är önskvärda 

hos en behandlare. Det finns även tekniska aspekter som behandlaren bör ha i åtanke, som att 

t. ex inte göra för tidiga tolkningar då det kan ha en negativ effekt på behandlingsalliansen. 
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Hill beskriver i sin avhandling hur Safran & Muran anser att om störningar i alliansarbetet har 

uppstått är det en stor fördel för det fortsatta behandlingsarbetet om behandlaren är skicklig på 

att identifiera dessa. Om behandlaren direkt tar upp misstag som skett och tar ansvar för dem 

ökar det chanserna till att klienten känner förtroende och respekt för behandlarens kapacitet.  

Albertsson (2008) menar på att det inte är tillräckligt att endast ta hänsyn till regler, manualer 

och struktur för att nå ett gott behandlingsresultat. Det krävs att dessa kombineras med empati 

och en professionell inställning på en personlig nivå för att en behandlingsallians ska uppstå. 

För att citera en behandlare som deltog i Hills (2005) studie så upplevde denne att det kunde 

vara riskfyllt om man som behandlare förlitade sig för mycket på regler ”Man blir i praktiken 

rigid och man fokuserar alltså för mycket på reglerna, så att ... ja man kommer inte ur dem ... 

Det är en risk i sig.” (s. 85). Svårigheten låg i att finna en balans mellan att skapa en bra 

kontakt till klienten och samtidigt ha kontroll över behandlingssituationen.  

3.4 Allians under tvång (Hill 2005) 

Hill beskriver i sin studie att behandlingsframgången är låg bland ungdomar med asocial och 

kriminell problematik. Hon skriver att ungdomarna kan visa goda tecken på förändring under 

själva behandlingen men att endast ett fåtal ungdomar fortsätter förändringsarbetet efter 

utskrivning. Hill skriver vidare att för dessa ungdomar är det många olika faktorer som väger 

in för ett positivt resultat. En viktig faktor som hon beskriver är ett bra samarbete mellan 

klient och behandlare. Detta har inom psykiatrin varit ett känt fenomen men är enligt Hill ett 

relativt nytt fenomen inom socialt arbete. Med ett bra samarbete menas att det finns en positiv 

kontakt mellan klient och behandlare där behandlaren visar respekt och empati för klienten. 

Delaktighet är en viktig faktor för att nå ett bra samarbete, klienten ska vara delaktig i målen 

samt tillvägagångssättet under behandlingen. Behandlarens tro på att klienten klarar av en 

förändring är även det viktigt samt att klienten känner ett engagemang från behandlaren. När 

dessa faktorer uppfylls ökar motivationen hos klienten som leder till en förändring. Som vi 

nämnt ovan har fenomenet behandlingsallians använts hos psykoterapeuter tidigare där 

klienterna oftast är av fri vilja. 

I Hills (2005) studie undersöker hon ungdomar som genomgår en behandling under tvång som 

därmed kan innebära att motivationen påverkas till det sämre. När en klient känner sig 

omotiverad kan det leda till ett motstånd till att ingå ett samarbete. Trots detta beskriver Hill 

olika situationer på en institution som visar på att en god relation har betydelse för att uppnå 

en förändring hos klienten. Syftet med Hills avhandling var att undersöka vilka förutsättningar 
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som krävdes för att uppnå en behandlingsallians mellan klient och behandlare. Hill skriver om 

ungdomars relationsproblem som försvårar samarbetet mellan behandlare och klient. Många 

av de ungdomar som behandlas på olika institutioner och behandlingshem har inga positiva 

erfarenheter av andra vuxna. Hills skriver vidare att forskning tyder på att miljön i hemmet 

under uppväxttiden påverkar ungdomens framtida relationer. Brist på anknytning till 

föräldrarna eller andra vuxna är en vanlig faktor hos dessa ungdomar som behandlas på 

institutioner eller andra behandlingshem. Ofta förekommer även våld och missbruk under 

uppväxtåren hos dessa ungdomar. Ungdomar som upplever brist på anknytning i tidiga år 

utvecklar ofta ett lågt självförtroende samt en låg självkänsla. Hill skriver även om fler studier 

som visar att ungdomar som växer upp under trygga förhållanden har större chans att utveckla 

ett gott självförtroende och en god självkänsla. Ungdomar med låg självkänsla till följd av 

otrygghet under uppväxten löper en större risk att få asociala problem. Ungdomar med 

asociala problem hamnar oftare inom tvångsvården och har därmed även svårigheter att 

tillgodogöra sig behandlingen på grund av anknytningsproblem. Faktorer som ungdomarna i 

Hills studie ansåg var viktiga hos en behandlare var omtänksamhet, flexibilitet samt 

trovärdighet. Ungdomarna i Hills studie hade svårt att definiera vad en bra relation var. De 

uppgav ogärna positiva svar angående behandlarna då det finns oskrivna regler att inte uttala 

sig positivt om en behandlare. Med omtänksamhet menade ungdomarna i studien att 

behandlaren visar intresse och att de bryr sig. Flexibilitet stod för att behandlaren skulle var 

flexibel när det gällde regler. Ungdomarna menade att de behandlare som tillät ungdomarna 

att vara delaktiga var flexibla. Den viktigaste egenskapen hos en behandlare ansåg 

ungdomarna att trovärdighet var. Behandlaren skulle hålla vid sitt ord, har de lovat något var 

det viktigt att fullfölja det löftet. Hill använder sig i studien av GT (ground theory) då hon 

ansåg att den teorin var mest lämpad för att kunna bearbeta och sortera den stora mängd data 

som studien genererade. 

3.5 Man vill typ känna att de bryr sig (Albertsson 2008). 

Albertsson utförde sin studie med att intervjua åtta stycken flickor på en § 12-institution. 

Problematiken hos dessa klienter var missbruk och kriminalitet, därav en relevans till tidigare 

forskning inom vårt område. Syftet med studien var att undersöka behandlingsalliansens 

betydelse när KBT används som metod. Albertsson har även hon använts sig av Hills (2005) 

studie ”Allians under tvång”. Detta ger oss ytterligare en bekräftelse på att Hills studie är 

betydande vid studier av detta fenomen i socialt arbete i Sverige. Albertssons skriver om de 

olika regelverk som finns på den institution där studien genomfördes. Dessa regelverk ingår i 
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KBT-metoden. Klienterna har vissa regler att förhålla sig till för att få ta del av ett 

belöningssystem. Personalen delas in i olika grupper av klienterna. Grupperna är de känsliga 

och de okänsliga, de okänsliga hamnar där då klienterna anser att de styrs av reglerna och inte 

ser till klienten som en unik person. Den känsliga personalen däremot kan tänja på gränserna 

utifrån klientens situation och personlighet. Faktorer som leder till en god relation mellan 

klienten och behandlaren enligt Albertssons studie var, att se klienten ur dennes perspektiv, 

delaktighet, bli lyssnad på och att få hjälp med motivationen. Negativa faktorer som inte leder 

till någon allians är brist på tid, att inte visa empati och maktmissbruk. 

3.6 Påverkar klientens uppfattning av behandlaren behandlingsresultatet? 

(Kasarabada et al. 2002). 

Denna statistiska analysstudie hade, efter ett bortfall på 54 personer, 511 slumpmässigt 

utvalda deltagare och pågick under ett års tid. Deltagarna intervjuades först under deras tid på 

behandlingshemmet och sedan skedde en uppföljningsintervju ett år senare. Studiens syfte var 

att undersöka om klientens uppfattning av behandlaren påverkade behandlingsresultatet. Även 

denna studie visade på ett samband mellan att ha en god relation till sin behandlare och ett 

minskat intag av alkohol och droger samt att det gav positiva effekter på den psykiska hälsan. 

Men det visade sig att det inte räckte med att klienten hade en positiv uppfattning om sin 

behandlare utan det krävdes att behandlaren samtidigt hade en stor trovärdighet och 

kompetens inom sin profession.  

Kasarabada et al. (2002) tar i studien upp det faktum att flera tidigare studier har visat att 

själva behandlingsmodellen inte har så stor betydelse för ett positivt behandlingsresultat. 

Samtidigt är det brist på forskning som visar på vilken roll relationen mellan behandlare och 

klient spelar för behandlingsresultatet. Bland de få studier som trots allt finns pekar enligt 

Kasarabada et al. flertalet på att det är viktigt med en god allians mellan behandlare och klient 

för att nå framgång i behandlingen. Kasarabada et al. tar också upp att det sen tidigare i olika 

undersökningar har visat sig att de klienter som är i behandling under en längre period och har 

en god relation till sin behandlare är de som får bäst resultat både ur ett missbruksperspektiv 

och för den psykiska hälsan. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Översiktlig presentation 

Vi har till att börja med valt att använda oss av den socialpsykologiska attributionsteorin. Vi 

är intresserade av vilka upplevelser och tankar intervjupersonerna har om sig själva och sin 

omgivning samt vad som kan vara orsaken till olika beteenden och handlingar. Andra teorier 

som vi upplever är av stor betydelse är de psykologiska teorierna psykodynamisk teori samt 

anknytningsteorin. Dessa teorier har vi valt för att vi tror att upplevelser i barndomen och brist 

på anknytning i tidig ålder också kan vara faktorer som påverkar hur lätt eller svårt 

ungdomarna har för att få en bra relation med en person i en behandlarroll.  

4.2 Attributionsteorin 

Huvuddragen i attributionsteorin är hur vi ser på oss själva och andra människor i vår 

omgivning och söker svar på varför olika händelser sker (Booth Davis, 1992). Vi söker 

förklaringar och samband för att förstå framgångar eller misslyckanden hos oss själva och 

andra människor genom inre och yttre faktorer. De inre faktorerna kan vara exempelvis 

personegenskap och de yttre faktorerna av omgivningen kan vara grupptryck. Booth Davis 

beskriver en samvariationsmodell skapad för att avgöra om ett visst beteende styrs av inre 

eller yttre faktorer. För att avgöra vilka faktorer som styr beteendet söker man tre olika typer 

av information: (1) konsensus, information om det endast är en person som beter sig så eller 

om det är många personer som gör det, (2) konsekvens, om beteendet alltid är likadant eller 

bara ibland och (3) säregenhet, om beteendet alltid eller ofta sker eller endast vid det aktuella 

tillfället. Utifrån denna information kan man få svar om beteendet styrs av inre eller yttre 

faktorer. Om personens beteende sker ofta eller att flera personer beter sig på liknande sätt 

attribueras orsaken till yttre orsaker. Däremot om beteendet är vanligt hos personen och icke 

säreget attribueras inre faktorer (Booth Davis). 

Booth Davis (1992) skriver om ännu en modell som är skapad för att förklara framgångar och 

misslyckanden. För att beskriva detta närmare är modellen till för att förklara hur en 

klassificering av olika attributioner kan ske genom att använda sig av tre dimensioner. (1) 

lokalisering, hur man kan skilja interna och externa orsaker, (2) stabilitet, hur man kan skilja 

på konstanta eller tillfälliga orsaker och (3) kontroll, vilken grad en individ använder sig av 

kontroll för att koppla faktorer och därigenom nå ett samband till ett beteende. Beroende på 

vilka faktorer en individ väljer att förklara en framgång eller ett misslyckande med påverkas 
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motivationen som kan leda till emotionella konsekvenser. De emotionella konsekvenserna kan 

exempelvis vara ilska och frustration (Booth Davis). 

4.3 Anknytningsteorin 

Bowlby (2010) beskriver att ge barn en trygg bas innebär att finnas där för barnet, ge fysisk 

och känslomässig näring, trösta samt lugna barnet om det behövs. Uppmuntra barnet till att bli 

självständigt samt tro på att barnet klarar av det genom bekräftelse. Barnet ska alltid känna sig 

välkommet hem när de är tillräckligt stort för att utforska världen utanför. Ett barn som 

känner att de har en trygg bas vågar utveckla sig själv genom att söka livet utanför hemmet 

för att sedan återvända hem. Om barnet däremot känner en ambivalens till föräldrarna 

resulterar det att barnet känner otrygghet. Ambivalensen beror ofta på att barnet har ett behov 

av att få trygghet från föräldrarna men inte känner sig säker på att föräldrarna kommer att 

finnas där hela tiden. Denna brist på anknytning till föräldrarna leder ofta till 

separationsångest samt att barnet inte vågar utforska världen utanför. Om barnet aldrig får ett 

gensvar då denne söker kontakt med föräldrarna riskerar barnet att försöka leva utan kärlek 

och omvårdnad vilket kan leda till emotionell skada hos barnet. Bowlby skriver vidare att 

dessa olika anknytningsmönster följer ofta med i barnets utveckling. Det trygga barnet är ofta 

gladare och lättare att uppfostra än de barn som känner en otrygghet i relationen till 

föräldrarna. Det barnet som känner en ambivalens till föräldrarna tenderar att bli ett 

efterhängset och gnälligt barn. Barnet som blir bortstött från föräldrarna håller sig ofta för sig 

själv men kan vara en tyrann mot andra barn. Det osäkra barnet och de bortstötta barnens 

beteende kan förorsaka negativa reaktioner från föräldrarna till följd av en ond cirkel. Bowlby 

menar att det är av stor vikt att vid så tidig ålder som möjligt upptäcka dessa barns beteende 

för att bryta den onda cirkeln. Om dessa barn och föräldrar inte får hjälp i tidig ålder riskerar 

personlighetsdragen hos dessa barn att kvarstå ända upp i vuxen ålder (Bowlby). 

4.4 Psykodynamisk perspektiv 

Inom detta perspektiv finns tre teorier - människans utveckling, personligheten och psykisk 

avvikelse samt en behandlingsteori. Det psykodynamiska perspektivet innehåller även två 

grundläggande idéer: (1) Psykisk determinism, innebär att människans handlingar och 

beteende styrs av människans tankar. (2) Det omedvetna, betyder att en del av människans 

tankar och den mentala aktiviteten ligger utanför vår kunskap (Payne, 2008). 

Payne (2008) beskriver att enligt det psykodynamiska perspektivet genomgår barn olika 

utvecklingsstadier, i det första utvecklingsstadiet söker barnet de fysiska behoven hunger och 
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törst. I varje utvecklingsstadium är olika beteende viktiga och dessa beteenden följer med oss 

till nästa utvecklingsstadium. Personligheten delas in i tre olika delar: detet, jaget samt 

överjaget. Detet är den del som ser till att uppfylla de behov som finns men som inte alltid 

resulterar i önskvärda resultat. Detet är den del som formas först hos barnet. Därefter formas 

jaget som har till uppgift att kontrollera detet och förstår de icke önskvärda handlingarna. Det 

sociala samspelet styrs av jaget. Den sista delen är överjaget som ser till att jaget inte handlar 

omoraliskt. Jaget och överjaget kontrollerar detet och i denna kontroll kan det uppstå 

konflikter mellan jaget och överjaget. Denna konflikt kan leda till ångest i jaget som i sin tur 

skapar försvarsmekanismer för att kunna hantera ångesten, en försvarsmekanism kan vara 

bortträngning. Hur jaget klarar av att hantera exempelvis ångest visar på vilken personlighet 

jaget har (Payne). 

5. Resultat 

I resultatdelen presenterar vi sammanfattningen från intervjupersonernas berättelser 

tillsammans med styrkande citat. Klienternas utsagor är mer omfattande då vi var mest 

intresserade av deras tankar kring det valda ämnet, dock tyckte vi det var intressant att även 

ha med synpunkter ur ett behandlarperspektiv. Vi har valt att dela upp resultatdelen i fyra 

delar utifrån de teman vi skapade i intervjuguiden som användes vid intervjuerna. I det första 

temat Relation till föräldrar eller andra vuxna tar vi upp klienternas och behandlarens tankar 

och känslor kring tidigare anknytningserfarenheter samt vilken betydelse dessa erfarenheter 

kan ha för anknytningsarbetet mellan behandlare och klient. I det andra temat Relation till 

kompisar behandlar vi klienternas berättelser kring vilka kompisrelationer de hade under 

barndomen och om det var relationer som följde med upp i vuxen ålder. I det tredje temat 

Drogmissbruket redogör vi för vad klienterna berättar om när missbruket tog sin början, vilka 

omständigheter det var som ledde till och bevarade missbruket. Anledningen till att vi frågar 

om när missbruket startade är för att vi är intresserade av om det finns några särskilda faktorer 

som hade betydelse för att klienternas missbruksproblematik tog sin början. Vi tar även upp 

frågan om behandlingen är frivillig eller inte då vi efter att ha tagit del av den tidigare 

forskningen tänker att behandling under tvång kan påverka relationsprocessen mellan 

behandlare och klient. Efter att ha tagit del av teorierna och den tidigare forskningen som vi 

använder oss av i studien anser vi att dessa frågor är relevanta för studiens syfte. I det fjärde 

och sista temat Förtroende och tillit tar vi upp vilka egenskaper intervjupersonerna anser är 

viktiga hos en behandlare. Vi skildrar också deras tankar kring positiva effekter om det finns 
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tillit respektive negativa konsekvenser om det inte finns tillit mellan klienten och behandlaren 

samt vad som har varit avgörande för deras drogfrihet. Det sista temat är också det avsnitt 

som tar störst plats då frågorna rörande tillit är av störst betydelse för frågeställningarna. Det 

bör tilläggas att intervjun med behandlaren (IP3) blev på grund av yttre omständigheter en 

telefonintervju istället för en personlig intervju på plats som det var planerat från början. I 

texten kommer IP3 nämnas som ”behandlaren” för att inte förväxlas med klienterna. 

IP1: Klient (LVU insats) 

IP2: Klient (frivillig behandling) 

IP3: Behandlare 

5.1 Tema 1: Relation till föräldrar eller andra vuxna 

De klienter vi intervjuade hade båda gemensamt att de saknade en tillfredsställande 

anknytning till sina föräldrar under sin barndom. IP1 beskrev att föräldrarna fanns där men 

inte på det sättet som hon behövde eller önskade: ”Jag hade den intellektuella relationen med 

mina föräldrar men inte den känslomässiga.” Avsaknaden av nära kontakt till föräldrarna 

gjorde att hon ständigt sökte efter andra vuxna att knyta an till, exempelvis farföräldrarna. 

”Har man ingen att knyta an till blir det som ett blödande sår inom sig och man gör allt i sin 

makt för att läka det genom att finna andra människor att knyta an till.”   

IP2 berättade om hur hennes mamma lämnade familjen när hon var väldigt liten. Pappan 

fanns med i bilden fram tills att hon var tio år då hon började flyttas runt mellan olika 

fosterhem men idag har de endast sporadisk kontakt. IP2 berättar vidare att den vuxna person 

som kom att betyda mest för henne som liten var hennes dagisfröken som hon har kontakt 

med än idag. Vi, författarna, hade funderingar kring om tidigare anknytningserfarenheter kan 

ha påverkan på hur lätt eller svårt en klient har att etablera en bra kontakt med behandlaren. 

På dessa funderingar får vi följande svar på från IP2: ”Det är ju oftast en person som man 

starkt knyter an till, som till exempel min dagisfröken. Nu fanns ju inte hon senare i min 

uppväxt och så men den personen lär ju en att fortsätta knyta an till andra människor och har 

man inte den här starka anknytningen till någon eller har fått den från början blir det väldigt 

löst liksom.” 

Även ur ett behandlarperspektiv får vi svar som ligger i linje med det IP2 anser. Behandlaren: 

”Ja, men jag tror det har en stor betydelse. På det sättet att om man nu har dåliga 

anknytningserfarenheter kanske man inte lika lätt knyter an till vem som helst...” 
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5.2 Tema 2: Relation till kompisar 

Även bland kompisrelationer kunde vi konstatera att båda klienterna hade gemensamt att de 

höll sig mycket för sig själva och var ganska ensamma som barn. IP2 tvingades som vi nämnt 

från tio års ålder flytta runt mellan olika fosterhem och så småningom behandlingshem när 

missbruket eskalerade. Hon tror själv att det var hennes omkringflyttande som gjorde att hon 

inte kunde rota sig någonstans och det kan ha varit en bidragande orsak till att hon var väldigt 

ensam som barn: ”… i och med att jag flyttade så mycket från det att jag var tio så var det 

väldigt hoppigt. Jag var ett mycket argt barn, så det var inte så många som ville leka med 

mig.” Hon hade dock en vän som från det hon var fyra år följde henne genom livet men som 

tragiskt nog gick bort för ungefär ett år sedan. Däremot beskriver hon vid intervjutillfället att 

när hon blev äldre så lyckades hon skapa några vänskapsrelationer: ”… däremot sen man 

blivit äldre, när jag började på gymnasiet och man kunde hantera sig själv lite bättre.” IP2 

berättade att hon idag har några nära vänner samt många bekanta, men ingen av dem är från 

hennes barndom. 

IP1 var även hon ett ensamt barn, hon berättar hur hon som liten oftast lekte för sig själv. Som 

vi tolkade det så var hon ofta ensam, mycket för att hon som barn lätt blev sårad om någon 

kompis inte höll sitt löfte. Barndomskompisar är för henne idag ytliga bekanta, hon vet vilka 

de är men det är inga som hon har någon djupare kontakt med. Vi uppfattade det som att de 

vänner hon hade när hon var yngre befinner sig idag på ett annat plan än vad hon gör och 

därför är det inga hon finner någon gemenskap med längre. I dagsläget har hon skapat nya 

vänskapsrelationer med människor som passar bättre med den person hon är idag. 

5.3 Tema 3: Drogmissbruket 

För IP1 började hennes destruktiva beteende med självsvält tidigt i tonåren och fortsatte efter 

några år med ett drogmissbruk. Genom att lyssna till hennes historia förstod vi det som att det 

för hennes del inte handlade om att använda droger för att festa utan det handlade om att stilla 

ångesten hon bar inom sig: ”Det är som att ständigt gå runt med vindrutetorkare framför 

ögonen och när jag tog droger stängdes dem av för en stund.” När hon lades in för 

behandling var det lika mycket för självsvälten som för sitt missbruk. Det var på BUP (barn- 

och ungdomspsykiatri) som de noterade hennes missbruk eftersom hon kom dit i påverkat 

tillstånd. Den behandling hon har genomgått har aldrig varit frivillig utan har alltid varit under 

tvång (LVU). Dock tolkar vi det som att hon ställer sig positiv till behandlingen idag även om 

den aldrig var frivillig: ”Vore det inte för LVU skulle jag inte sitta här idag.” 
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För IP2 tog missbruket sin början i samband med att hon började flytta runt mellan olika 

fosterhem. Hon beskriver hur hennes alkoholiserade mamma, som hon hade kontakt med vid 

enstaka tillfällen, fick henne att resonera på följande sätt: ”… när man är tio så är man inte så 

väl utvecklad i tankarna. Så jag tänkte att mår hon bra så måste väl jag må bra av det”. 

Dessa tankegångar gjorde att hon vid tio års ålder testade alkohol för första gången. Dock 

fastnade hon aldrig för alkohol utan det var andra droger i form av lugnande eller heroin som 

hon började missbruka vid 12 års ålder fram tills hon var 21 år gammal. Men under dessa år 

har hon också haft drogfria perioder. IP2 beskriver även hon, precis som IP1, att skälet till att 

hon missbrukade handlade mest om att hon försökte blockera negativa tankar och känslor: 

”För jag har inte varit i ett missbruk för att jag har tyckt att det varit roligt, det finns ju de 

som är det för det är ju kul och party och så. Utan jag har ju gjort för att stänga av, stänga 

av, stänga av.” IP2 berättade även att hennes missbrukserfarenheter gjorde att hon snabbt 

kunde avgöra om behandlaren ifråga var någon man kunde lita på: ”Och det märker man 

såhär fort (knäpper med fingrarna) när man kommer från ett missbruk att ”är det här någon 

jag lita på som jag kan knyta an till?”  

5.4 Tema 4: Förtroende och tillit 

”Viktiga egenskaper hos behandlaren är att vara lyhörd och lyssna. Man kanske inte alltid 

förstår, men lyssna ändå på vad klienten säger.” Orden kommer från IP1 som vidare sa att 

tillit, ärlighet och att våga vara kritisk är i hennes tycke viktiga egenskaper hos en behandlare. 

Som vi förstod det på hennes berättelse är risken stor att klienten känner stor ilska och ovilja 

för en förändringsprocess om tilliten mellan behandlare och klient saknas. Om det däremot 

finns tillit ökar det chanserna för att en vilja till förändring ska uppstå. För IP1´s del så var det 

flera faktorer som var avgörande för att en förändring skulle ske. För henne gick fyra månader 

åt till att bara göra motstånd och hon förlorade massor i vikt. Men efter en tid förstod hon att 

det inte fanns några kryphål. Som vi tolkade det insåg hon att det minst smärtsamma 

alternativet för henne var att ta emot den hjälp som erbjöds. Första steget handlade om att 

börja äta igen och resten av bitarna kom på plats successivt. Vi tolkade det som att det var 

oerhört viktigt att hon fann tron på sig själv och att hon kom till ett behandlingshem där hon 

fick den tid hon behövde på sig samt att hon kände tillit till behandlarna: ”Jag kände tillit till 

två-tre personer under behandlingen som jag kunde blotta mig för och säga precis vad jag 

ville. De fanns där hela tiden vilket var oerhört viktigt.” 

IP2 menar att tilliten måste gå åt båda hållen mellan behandlare och klient, utan tillit blir det 

ingen anknytning heller ”… jag tror såhär att behandlaren måste känna en tillit till patienten 



21 
 

och tro på att det går. Det finns inga hopplösa fall bara omöjliga situationer. Så att om 

behandlaren känner tillit till den här patienten och metodiken så känner patienten det själv 

också. Då känner man tillit, hon tror på mig, hon tror att jag funkar.” Vi förstod att vid 

intervjun hade IP2 samma teori som oss författare när det kommer till betydelsen av tillit 

mellan behandlare och klient: ”Så tilliten tror jag är, om inte helt, så väldigt mycket 

avgörande.” IP2 hade i kombination med missbruksarbetet gått i psykoterapi vilket för henne 

hade betytt väldigt mycket: ”Så avgörande psykoterapin men också närheten till behandlarna 

så att även fast de är hemma och är lediga så finns det vissa av dem som säger att ”ring om 

det är någonting” och menar det och finns där och står kvar.” 

Vi förstod att det var oerhört viktigt med tillit enligt IP2 och hon förklarar vidare vad hon 

upplevt kan ske när det är brist på tillit till behandlaren. ”Det blir ju mycket idealisera och 

nedvärdera för de som har orkat stå kvar de blir ju som små gudar nästan och änglar, medan 

de som inte har orkat de blir ju djävulen själv. IP2 beskrev hur hon ilsket sköt bort behandlare 

eller andra vuxna i hjälparposition som inte hade styrkan att stå kvar samtidigt som hon som 

barn många gånger undrade om det var henne det var fel på: ”Det har ju funnits mycket, 

varför är jag så illa omtyckt att ingen kan ta hand om mig?” 

IP2 säger att andra viktiga egenskaper hos behandlare är att de är humanister, att de är 

mänskliga. Det får inte bli distans mellan behandlare och klient, ett slags ”vi” och ”dom”. 

Tillit, solidaritet och en förmåga att skapa relationer är också väldigt viktigt. IP2 menade att 

dessa egenskaper är nödvändiga hos en behandlare för att denne ska ha möjligheten att 

förmedla dem vidare till klienten. Som vi tolkar det är en av de viktigaste egenskaperna hos 

en behandlare enligt IP2 styrkan att stå kvar: ”Och känna det där med anknytning. Att känna 

att de finns där, att de orkar stå kvar. Det tror jag är en jätteviktig faktor. Inte så att - Nä, 

men nu har det gått ett halvår, nu får du åka härifrån för vi klarar inte av dig. Och då när du 

kommer, det spelar ingen roll om du är 12 eller 22 år. Du testar ju, orkar de stå kvar? Du 

testar med alla medel. Du sparkar, spottar och drar och orkar de stå kvar? Det tror jag att 

man måste ha, den styrkan att orka stå kvar.” 

Men IP1 menar att ibland kan det krävas att en behandlare är professionell nog att se till att 

någon annan tar över om klienten och behandlaren har väldigt små chanser till att få ett gott 

samarbete. Hon hade själv haft en behandlare i tre års tid på BUP och mellan dem etablerades 

det aldrig någon god kontakt eller ett samarbete. Detta gjorde henne ännu mer arg och ovillig 

vilket innebar att lusten till förändring blev mindre. Vi tolkade det som att hon tyckte det var 
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påfrestande att träffa den behandlaren under en så lång tid eftersom det aldrig etablerades en 

relation mellan dem. 

Behandlaren nämner flera egenskaper som hon upplever är betydelsefulla hos en behandlare 

och de egenskaperna är att kunna sätta gränser, vara lyhörd, öppensinnad, stabil, trygg och 

samtidigt ha modet att våga ifrågasätta. Även humor och ärlighet är enligt behandlaren väldigt 

viktigt: ”Ja och att man är sig själv, på riktigt. Att man pratar utifrån sig själv och är 

ärlig.”…”Ja verkligen ärlig och rak. Det är otroligt viktigt.” 

Om det saknas tillit mellan behandlare och klient förklarar behandlaren att det kan innebära 

att klienten inte är fullständigt ärlig och låter bli att söka riktig kontakt med behandlaren. 

Risken är därmed större att man missar viktiga detaljer. Men om det tvärtom finns en tillit tror 

behandlaren att chansen till en bättre behandling ökar: ”Jag tror att den ger en förmåga att se 

saker som man som behandlare kanske inte hade fått chansen att se annars. Och klienten 

hade kanske inte sagt vissa saker om den inte kände den här tilltron.” 

6. Analys 

Vi har för att underlätta för läsaren valt att dela upp analysdelen på samma sätt som i 

resultatdelen med fyra olika teman. Det är samma teman som i resultatdelen och 

intervjuguiden: Relation till föräldrarna eller andra vuxna, relation till kompisar, 

drogmissbruket samt förtroende och tillit. I vart och ett av de olika temana kommer vi att 

återkoppla resultaten till tidigare forskning samt till anknytningsteorin, attributionsteorin och 

psykodynamisk teori. 

6.1 Relation till föräldrarna eller andra vuxna 

De klienterna vi intervjuade upplevde liknande brister på anknytning under uppväxttiden. IP1 

hade båda sina föräldrar fysiskt samt intellektuellt närvarande men inte den känslomässiga 

närvaron. IP2 blev lämnad tidigt av sin mamma och av pappan vid endast tio års ålder. 

Bowlby (2010) menar att alla människor har behov av anknytning från födseln tills de dör. 

Han förklarar att svårigheten att knyta an senare i livet många gånger grundar sig i hur 

relationen till föräldrarna sett ut. En känslomässig samt kärleksfull relation från föräldrarna 

stärker barnet inför kommande relationer. Barn med en trygg anknytning från uppväxten blir 

mer samarbetsvillig till andra människor när de blir äldre. De får även med sig att bli 

hjälpsamma mot andra människor om de själva fått uppleva att någon bryr sig om dem. En 

otrygg uppväxt där det är brist på anknytning resulterar ofta i misstänksamhet, ängslighet 
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samt brist på tillit. (Bowlby). Hill (2005) skriver även hon om hur tidig brist på anknytning 

påverkar ungdomars förmåga att skapa tillit senare i livet. Ungdomarna uttrycker ofta 

misstänksamhet till andra vuxna och upplever vuxna som orättvisa samt irriterande och detta 

kan leda till konflikter.  

Payne (2008) skriver om hur barns upplevelser av tidiga förluster av båda eller en av 

föräldrarna påverkar hur de senare i livet klarar av att hantera separationer eller förluster. Hur 

barn påverkas beror inte bara på relationen till föräldrarna, barn har olika personligheter samt 

temperament som även det påverkar hur barnet hanterar olika separationer och förluster. 

Barns personligheter och sociala kompetens utvecklas utifrån intryck från omgivningen. Barn 

lär sig utifrån att studera föräldrarna och andra vuxna i sin omgivning hur det sociala 

samspelet fungerar. De barn som saknar dessa vuxna i sin omgivning eller växer upp med 

vuxna som brister i social kompetens riskerar att bli tillbakadragna samt reagera med ilska. 

Utvecklingen av hur det sociala samspelet fungerar resulterar även i att barnets självkänsla 

stärks, barnet får kunskap om sig själv och relationen till andra människor. Viktigt att nämna 

är att vilket temperament barnet får inte enbart beror på anknytningen till föräldrarna, enligt 

många forskare finns det en genetisk grund (Payne).  

 

Hill (2005) skriver om de centrala aspekterna som är betydande för relationen mellan 

behandlare och klient och där en av aspekterna är tidigare erfarenhet av relationer. Ungdomar 

med erfarenhet av tidiga förluster samt frånvarande föräldrar eller andra vuxna riskerar 

bristande tillit i kontakten med behandlaren. Hill skriver vidare att forskning kring det sociala 

samspelet under uppväxten har visat sig ha en stor inverkan på hur barnet utvecklar sitt 

relationsmönster senare i livet. För IP1 fanns föräldrarna där fysiskt men inte känslomässigt 

och upplevde saknaden av anknytning som ett öppet sår inombords. Hennes föräldrar gav 

henne en felaktig bild av hur ett socialt samspel fungerar. IP2 separerades från mamman tidigt 

och från pappan några år senare. Därefter har IP2 fått uppleva många separationer vid alla 

vistelser på olika fosterhem och institutioner. Enligt Payne (2008) är anknytningen samt 

utvecklingen av det sociala samspelet av stor vikt för att utveckla en stark självkänsla som är 

grunden för att hantera framtida förluster och separationer. Enligt den psykodynamiska teorin 

är det jaget som styr och påverkar våra relationer till andra människor. Alla vi människor 

genomgår som vi nämnt i teoridelen olika utvecklingsstadier där olika beteenden utvecklas. 

Ett av stadierna är hur det sociala samspelet fungerar och där är det föräldrarna eller andra 

vuxna som barnet tar efter. Om barnet genomgår flera stadier under pressade omständigheter 
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ökar risken för regression i barnets utveckling. Payne beskriver att varje fas måste hanteras för 

att en mognad i barnets utveckling ska kunna ske. Vid regression återgår barnet till ett tidigare 

beteende som tillhör en tidigare mognadsfas. Barnet har därmed svårare att hantera relationer 

till andra människor. Jaget styr hur barnet klarar av att hantera dessa situationer som kan 

resulteras i exempelvis ett tillbakadragande.  

6.2 Relation till kompisar 

De båda klienterna upplevde ensamhet under sin uppväxt och även upp till vuxen ålder. IP2 

hade en nära kompis från fyra års ålder som även under perioder var hennes pojkvän. Den 

relationen fanns kvar under hela uppväxttiden fram till hans död. IP1 hade ingen nära kompis 

under uppväxttiden, hon upplevde svek från kompisar vid flertal tillfällen. Båda klienterna 

framställde sig själva som arga barn och som IP2 själv beskriver ” Jag var ett mycket argt 

barn, så det var inte så många som ville leka med mig.” Ingen av klienterna har kvar någon 

kompis från uppväxttiden. IP1 beskriver sina kompisar från uppväxtåren som ytligt bekanta. 

Som vi nämnt tidigare så skriver Bowlby (2010) att barn med en ambivalens till föräldrarna 

ofta upplevs som arga och kan uppfattas som elaka mot andra barn. Att båda klienterna 

upplevde sig som arga och ensamma barn stämmer även väl överens med Bowlbys 

anknytningsteori.  

Hill (2005) skriver att brist i anknytningen under uppväxtåren ger ungdomarna ett lågt 

självförtroende som ofta påverkar valet av kompisar samt att ungdomarna får svårare att 

upprätthålla en längre relation. Payne (2008) skriver om hur vi individer påverkas och formas 

under vår uppväxttid. Vi formar vår personlighet via inlärning från vår omgivning. För att vi 

som individer ska formas till självständiga samt trygga individer krävs att de vi har i vår 

omgivning ger oss detta. Enligt den psykodynamiska teorin beror ilska på en bristfällig 

kunskap om hur olika problem kan hanteras. Kunskapen om hur barn ska hantera olika 

problem som uppstår bör komma från föräldrarna eller andra vuxna i tidig ålder. Barn som 

saknar den kunskapen hanterar exempelvis konflikter med andra barn med ilska. Ilskan 

symboliserar en ambivalens om vilka kunskaper som krävs för att hantera dessa situationer. 

Barn med denna bristfälliga kunskap använder ilskan som ett motstånd, det blir som ett 

psykologiskt hinder som dessa barn inte klarar av att ta sig igenom (Payne).  

IP1 berättar att hon ofta kände sig sviken av kompisarna under skoltiden, hon upplevde sig 

sårbar. Bowlby (2010) beskriver att barn som saknat anknytning till sina föräldrar och upplevt 

en otrygghet ofta förväntar sig att bli bortstött även senare i livet. Den otrygga uppväxten som 
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IP1 upplevt resulterar i att hon blir mer sårbar samt förväntar sig att inte få tillhöra en 

kompisgrupp. Båda klienterna berättar hur de under större delen av sin tonårstid upplevt 

ensamhet och en avsaknad av tillit till andra vuxna eller kompisar. Hill (2005) skriver om hur 

ungdomars relationserfarenheter påverkar deras relationer under tonåren. Ungdomar som 

under sin uppväxttid upplevt separationer eller förluster har svårt att känna tillit till andra 

vuxna. Ungdomarna har även svårt att definiera bra eller mindre bra relationer även bland 

kompisarna. Besvikelserna från relationer där tilliten brustit resulterar att ungdomarna känner 

”jag klarar mig bäst själv”. 

6.3 Drogmissbruket 

IP2 beskrev att större delen av sina ungdomsår var hon under tvångsvård (LVU) och hade 

aldrig varit under frivillig vård förrän till sin sista behandling. Den sista behandlingen som 

hon själv sökte sig till var också den enda behandling som gav ett bra och varaktigt resultat. 

Hon beskrev att hon upplever att tvångsvården och socialtjänsten många gånger misslyckats i 

sitt arbete att ta hand om det barn som hon trots allt var. Men IP1 som även hon låg under 

LVU skiljer sig åsiktsmässigt från IP2 och menar på att tvångsvården har varit livräddande för 

henne. Hill (2005) nämner att mycket av den tidigare forskningen kommit fram till att ett 

tvångsomhändertagande för många unga leder till en inre känsla av maktlöshet och ett 

beroende av vuxenvärlden. Hill skriver vidare att flera forskare är av den åsikten att 

tvångsvårdens villkor med frihetsberövande och brist på självbestämmande många gånger har 

en negativ effekt på klienternas utveckling. Samtidigt menar en del forskare på att främsta 

ansvaret ligger på hur personalen hanterar det faktum att behandlingen sker under tvång. Hill 

påvisar att andra studier har visat att en del klienter kan uppleva det som positivt att bli 

bromsade i vissa situationer och att en del tvångsåtgärder kan vara nödvändiga ibland. Dock 

är villkoret att tvånget verkställs på ett varligt och respektfullt sätt. Vi tolkar det som att det 

kan vara positivt med tvångsvård så länge personalen kan förhålla sig till behandlingen på ett 

bra sätt och att så var fallet för IP1, åtminstone under hennes sista behandling som blev 

lyckad. IP2 däremot hade inga positiva erfarenheter från tvångsvården och upplevde att det 

ansvaret som vuxna hade för henne som barn många gånger hade brustit. Enligt Hill har 

forskning visat att barn som växer upp under svåra förhållanden med dåliga relationer ligger i 

riskzonen för att utveckla ett negativt beteende och sedan bli föremål för tvångsvården. 

Vidare menar Hill att det sen tidigare är konstaterat att dessa barn har svårare att ta till sig 

behandling då förmågan att etablera en behandlingsallians med en behandlare därmed är 

begränsad. 
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Båda klienterna hade sin drogdebut tidigt och var i unga tonåren missbrukare av bland annat 

heroin. Vi såg ett samband i att ingen av klienterna missbrukade för att det var roligt eller 

häftigt utan syftet var att stänga av negativa känslor. IP2´s missbruk startade ungefär i 

förbindelse med när hon stod utan någon vuxen att knyta an till och för IP1 kom missbruket 

några år efter att självsvälten hade tagit sin början. Vi tänker att detta samband kan relateras 

till attributionsteorin då den syftar till att via inre och yttre faktorer försöka förklara varför 

människor beter sig på ett visst sätt i olika situationer (Booth Davis, 1992). Inre faktorer som 

till exempel personegenskaper kan vi se att då båda klienterna upplevde sig vara arga och 

ensamma som barn ledde det vidare till självskadebeteenden för att stänga av ångesten 

inombords. Missbruket blev en del i självskadebeteendet som båda klienterna hade. Yttre 

faktorer kan vi koppla till att IP2 från tio års ålder slussades mellan olika fosterhem och 

institutioner som gjorde att hon saknade en fast punkt i tillvaron. Detta medförde att hon sökte 

sig till personer och situationer där hon kunde få tag i droger som hon använde för att slippa ta 

itu med alla negativa känslor som hon bar på. Även IP1 påverkades av yttre faktorer som 

gjorde att hon utsatte sig för självskadebeteenden, både självsvält och drogmissbruk. 

Utomstående tillskriver i regel drogmissbruk som ett misslyckande hos individen som 

befinner sig i missbruket, detta kan medföra att drogmissbrukarna själva ser sig som 

misslyckade (Booth Davis). Vi resonerar kring att den här formen av tillskrivande på 

människor för med sig att exempelvis klienterna i det här fallet upplever sig själva som 

misslyckade och hopplösa fall. Vidare beskriver IP2 att hennes erfarenheter från livet med 

missbruk resulterat i att hon lärt sig läsa av människor och därmed snabbt kunde avgöra om 

behandlarna hon mötte var några hon kunde lite på och knyta an till eller inte.  

6.4 Förtroende och tillit 

Hill (2005) beskriver hur eleverna som deltog i studien ”Allians under tvång” kände mer 

respekt för en behandlare som är tydlig, konsekvent och pålitlig i sin roll som behandlare och 

därmed kan hantera gränssättandet i behandlingen. Den beskrivningen passar in på de svar vi 

fick från intervjun med behandlaren som ansåg att några av de viktigaste egenskaperna hos en 

behandlare är just att vara rak, tydlig samt att ha förmågan att sätta gränser. Klienterna i Hills 

studie klargjorde att gränssättning och regler inte behövde vara något negativt utan det 

behövdes för att skapa ordning och trygghet på institutionen. De menade på att en pålitlig och 

kompetent behandlare ska på ett lättförståeligt och omtänksamt sätt kunna sätta gränser. Dessa 

trygghetsskapande strukturer är något som de flesta elever i Hills studie hade saknat under 
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uppväxten. En behandlare i Hills studie säger: ”Relationen är det viktigaste det går före allt 

annat. Vi är här för pojkarnas skull för att ge dem något de kanske aldrig har haft förut” (s. 

80). Hill återberättar även hur en manlig klient i hennes studie beskriver hur hans delaktighet i 

ett rymningsförsök påverkades av relationen han hade med sin behandlare. Rymningen 

uteblev eftersom han tack vare sin goda relation med behandlare kände att han inte ville svika 

hennes förtroende eller vara våldsam mot henne. Detta påminner om hur IP2 berättar att hon 

tror att tilliten måste gå åt båda hållen, både från klienten och från behandlaren. Om 

behandlaren känner tillit till klienten såväl som till metoden så är chanserna större att klienten 

känner på samma sätt. För IP2 hade närheten till behandlarna och deras tro på henne stor 

betydelse för att behandlingen hade en positiv utgång. IP1 sa under intervjutillfället att 

avgörande faktorer för hennes tillfrisknande var tron på henne själv samt att hon fick 

möjligheten att komma till ett behandlingshem som gav henne den tid hon behövde. 

Kasarabada et al. (2002) tar också upp att undersökningar har visat sig att de klienter som är i 

behandling under en längre period i kombinationen med en god relation till sin behandlare är 

de som får bäst resultat både ur ett missbruksperspektiv och för den psykiska hälsan.  

När vi frågade IP2 vilka egenskaper som var viktiga hos en behandlare var humanist den 

första egenskapen som hon nämnde. I Hills (2005) studie tar även där en deltagare upp, från 

en behandlarsynpunkt, att det är av stor betydelse att vara humanist: ”Vi är humanister och vi 

vill skapa goda relationer och möten, inte vara plitar. Man når in till pojkarna genom att 

alltid vara schyst.” (s. 95). IP1 och behandlaren som vi intervjuade var båda av den åsikten att 

ärlighet är en av de viktigaste egenskaperna hos en personal i behandlarposition. Ärligheten 

som intervjupersonerna i vår studie efterfrågade kan, enligt vår tolkning, relateras till 

klienterna i Hills studie som ansåg att trovärdighet var en av de viktigaste egenskaperna hos 

en behandlare. Klienterna i Hill studie beskrev att förmågan att hålla löften många gånger var 

viktigare än substansen i själva löftet. De behandlare som är noga med att hålla löften 

associeras med pålitlighet och underlättar för trygghetsprocessen mellan behandlare och 

klient. IP2 uttryckte vidare hur viktigt hon ansåg att det var med tillit: ”Så att om behandlaren 

känner tillit till den här patienten och metodiken så känner patienten det själv också. Då 

känner man tillit, hon tror på mig, hon tror att jag funkar.” Det stämmer överrens med Hills 

studie då även den visade att det var viktig att behandlaren var engagerad och hade tron på att 

klienten kan genomföra en förändring. Behandlaren uttryckte vid intervjutillfället att hon 

trodde att om det inte finns tillit mellan behandlare och klient finns det risk för att klienten 

inte öppnar sig fullt ut. Följderna av detta är att viktiga detaljer riskerar att gå förlorade. 
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Därför menade hon på att det var viktigt med tillit i behandlingsprocessen så att allt som är 

relevant för att ett tillfrisknande ska kunna ske kommer upp till ytan. Vi tycker att dessa 

åsikter från behandlaren kan relateras till det vi med hjälp av Hill kunde erfara från Safran & 

Muran. De hade kommit fram till att det är bra om behandlaren har kapaciteten att kunna 

identifiera när störningar i relationen till klienten uppstått. Den förmågan hos behandlaren 

ökar chanserna till att få klientens förtroende.  

IP2 berättade att eftersom hon under barndomen knöt an till sin dagisfröken lärde hon sig 

innebörden av att knyta an till en annan människa. Tack vare den erfarenheten strävade hon 

under barn- och ungdomsåren efter att knyta an igen. Men hon beskrev vid intervjutillfället att 

om dem man knyter an till hela tiden försvinner upplevde hon det som att en 

anknytningsskada uppstår. Hill (2005) beskriver på ett liknande sätt att ju bristfälligare själva 

grundtilliten hos en klient är desto större blir misstänksamhet gentemot behandlarna. Även 

Horvath och Bedi (2002) har kommit fram till att klientens tidigare erfarenheter av att skapa 

familjerelationer eller andra sociala kontakter ofta påverkar relationsförloppet till 

behandlaren. Anknytningsteorin innebär bland annat att vi människor under barndomen 

genom våra föräldrar får lära oss att tolka sociala samspel. Detta för att vi ska kunna anpassa 

beteendet efter det som är lämpligt för den rådande situationen. Utvecklingen som sker under 

barndomen är meningen att rusta ett barn för framtida sociala konstellationer (Payne, 2008). 

De klienter vi intervjuade kände båda att anknytningen i unga år var bristfällig vilket kan 

svara på varför de vid tidigare tillfällen upplevt det svårt att utveckla någon relation till en 

behandlare. Både IP1 och IP2 hade erfarenheter av behandlare som de inte lyckats skapa ett 

samarbete med. IP1 berättade om en behandlare som hon träffat i tre års tid men aldrig lyckats 

få bra kontakt med. Det är svårt att svara på om den upplevelsen berodde på att de inte 

passade ihop som personer eller om det var tidigare negativa anknytningserfarenheter som 

skapade svårigheter för att få till ett samarbete. Som vi nämnt under Relationer till föräldrar 

och Relationer till kompisar är det enligt Payne svårt att skapa relationer till föräldrar och 

kompisar om personen ifråga hade brist på anknytning under barndomen. Av samma skäl 

anser vi att det blir det svårt för klienten att veta hur en fungerande relation till en behandlare 

skapas eftersom erfarenheter om hur en relationsprocess går till helt eller delvis saknas.   

Hills (2005) studie visade att eleverna ansåg att omtänksamhet, flexibilitet och trovärdighet är 

de viktigaste egenskaperna som utgör en bra personal. Förutom trovärdighet, som vi anser kan 

associeras med ärlighet, var dessa egenskaper inte något som våra intervjupersoner ordagrant 

nämnde. Men å andra sidan ställde vi ingen specifik fråga om just dessa. Däremot ansåg alla 
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tre informanter att tillit var viktigt för ett förändringsarbete, IP2 tyckte till och med: ”Så 

tilliten tror jag är om inte helt så väldigt mycket avgörande.” Behandlaren menade på att tillit 

bara kan uppstå om behandlare och klient får tid på sig att lära känna varandra väl. Vi tänker 

då att omtänksamhet, flexibilitet och trovärdighet är några av de egenskaper som är viktiga 

hos en behandlare för att få kontakten till klienten som eftersträvas. Utan tilliten trodde båda 

klienterna att viljan till ett förändringsarbete hos klienten minskade. IP2 tänkte att utan tilliten 

blir det inte heller någon anknytning mellan behandlaren och klienten. Behandlaren 

resonerade att utan tilliten är risken stor att den kontakt som är nödvändig uteblir och då är det 

svårt att hjälpa klienten med det som behövs.  

Studien av Kasarabada et al. (2002) visade att en positiv inställning till behandlaren var 

viktigt för klienten men det krävdes att det kombinerades med stor yrkeskompetens. Om vi 

antar att med yrkeskompetens menas att behandlare är rik på tidigare yrkeserfarenheter och 

utbildning var det inget som någon av våra intervjupersoner påpekade var viktigt. De var mer 

inriktade på att personliga egenskaper var betydelsefulla, såsom ärlighet och solidaritet. 

Efterhand ser vi att det hade varit intressant att fråga mer specifikt om hur önskvärt det är med 

stor yrkeskompetens kontra andra egenskaper hos behandlaren. Men samtidigt tänker vi att de 

egenskaper som våra intervjupersoner nämnde i deras synvinkel är det som kännetecknar en 

bra behandlare oavsett hur tidigare utbildning och yrkeserfarenheter ser ut. Albertsson (2005) 

fick, precis som Hill (2005), i sin studie fram att önskvärda kvaliteter hos behandlaren bland 

annat var omtänksamhet, flexibilitet, trovärdighet. Att vara empatisk och kunna visa det var 

en annan egenskap som var viktigt hos Albertssons informanter. Även Henry et al (1994) 

nämnde liknande viktiga egenskaper hos behandlaren vilka var empati, respekt och att 

förmedla hopp. Den här empatiska förmågan ser vi var viktigt även för våra informanter. IP1 

berättade att hon kände förtroende för två, tre behandlare och tack vare den empatin och 

tillgängligheten de visade kunde hon alltid öppna sig för dem: ”De fanns där hela tiden vilket 

var oerhört viktigt.” Vi förstod även på IP2 att en empatisk behandlare öppnar upp för 

möjligheten att klienten kan känna sig sedd och bekräftad av dem: ”närheten till behandlarna 

så att även fast de är hemma och är lediga så finns det vissa av de som säger att ”ring om det 

är någonting” och menar det och finns där och står kvar.” 

IP2 berättade att hon tyckte det var viktigt att behandlaren klarade av att stå kvar även om 

klienten var besvärlig. IP1 uttryckte att det var betydelsefullt att behandlaren lyssnade och 

ansträngde sig för att försöka förstå. Payne (2008) skriver att inom anknytningsteorins 

praktiska arbete ingår det som båda klienterna efterfrågade hos en behandlare: att behandlaren 
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i olika situationer ger förståelse och stöd. Dessutom är det enligt Payne önskvärt med 

psykoterapi inom socialt arbete vilket var något som IP2 också tyckte var en avgörande faktor 

för hennes drogfrihet. En stor del av den forskning som vi tagit del av under studien har visat 

att relationen mellan behandlare och klient är av stor vikt under en behandlingsprocess. 

Sundell och Hansson (2012) tar upp att Wampold är en av de som menar på att relationen är 

lika viktigt som metoden för ett lyckat behandlingsresultat. Sundell & Hansson menar 

däremot själva att metoden är mer avgörande i en behandling än vad relationen är. Detta 

resonemang som Sundell och Hansson för stämmer inte överrens med det resultat som vi fått 

fram i vår studie. Alla intervjupersoner ansåg att tilliten och en god relation mellan behandlare 

och klient var betydelsefullt för behandlingsresultatet, oavsett metod.  

7. Avslutande diskussion 

I denna del av uppsatsen presenterar vi sammanfattningen av resultatet av studien. Vi har valt 

att dela upp det i en resultatdiskussion samt en metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuterar vi kring undersökningens syfte och frågeställningar med hjälp av studiens 

datainsamling. I metoddiskussion resonerar vi kring hur studien enligt vår upplevelse har 

fortlöpt, vilka brister som finns och vilka åtgärder som hade kunnats göra för att avhjälpa 

bristerna.    

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur det urval av klienter och behandlare vi har valt att 

intervjua beskriver sina upplevelser och känslor kring hög respektive låg tillit mellan 

behandlare och klient. Vi anser att vi har fått svar på vårt syfte samt de frågeställningarna vi 

hade inför studien och redogör kortfattat de väsentligaste resultaten här nedan. 

Vi har i vår intervjuguide utgått ifrån fyra olika teman. Dessa fyra olika teman är relation till 

föräldrar eller andra vuxna, relation till kompisar, drogmissbruket samt förtroende och tillit. 

Syftet med första och andra temat var att vi ville undersöka hur brist på tidig anknytning 

påverkar relationer senare i livet, exempelvis till en behandlare. Vi valde två klienter som 

genomgått missbruksbehandling och anser därmed att det är relevant att få svar på orsaker till 

dessa två klienters drogmissbruk. Vi var även intresserade av klienternas samt en behandlares 

upplevelser kring vilka faktorer som är viktiga i arbetet mellan klient och behandlare. Det 

resultat vi anser är av störst vikt i vår undersökning är att tillit enligt intervjupersonerna i vår 

studie är en viktig faktor för att en relation ska kunna etableras mellan behandlare och klient. 
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En av klienterna uttryckte även att tillit från behandlaren till klienten är en betydelsefull del, 

behandlaren ska tro på att klienten kommer bli drogfri. Andra faktorer för att en relation ska 

uppstå är lyhördhet, ärlighet, mod att vara kritisk samt humanist. 

När det uppstår en brist på tillit mellan behandlare och klient uppgav klienterna i vår studie att 

de ofta resulteras i motstånd till behandling samt att behandlaren blir oviktig för klienterna. 

Behandlaren i vår studie menade att information som kan vara betydande för behandlingen 

riskeras att utebli om det inte finns någon tillit. När en hög tillit finns mellan behandlaren och 

klienten uppgav samtliga i vår studie att relationen blir mer öppen och ärlig vilket är positivt 

för själva behandlingen. 

Båda klienterna i vår studie uppgav att bristen på anknytning under uppväxttiden har påverkat 

deras relationsmönster senare i livet. Vid tidig ålder upplevde de ensamhet som även 

påverkade deras självkänsla. Alla barn har behov av trygghet och någon som tar ansvar över 

dem för att inte hamna i ohälsosamma eller farliga situationer. För att klara av att hantera den 

utsatthet båda klienterna i vår studie upplevde tog de till droger för att döva sin ångest och få 

en känsla av lugn samt stänga av de negativa känslorna som återkom. Konsekvensen av att 

leva utan den trygghet som barn behöver blev att dem blev misstänksam mot andra 

människor. Behandlaren i vår studie intygade även hon att tidigare anknytningserfarenheter 

påverkar relationsprocessen mellan behandlare och klient.  

Syftet med vår studie var som vi nämnt att undersöka betydelsen av tillit mellan behandlare 

och klient. De tidigare forskningar vi har valt att studera mer djupgående visar till en viss del 

liknande faktorer som är betydande i en relation mellan behandlare och klient. Ungdomarna i 

Hills studie ansåg att omtänksamhet, flexibilitet samt trovärdighet var betydande faktorer. En 

av de klienter vi intervjuade uppgav att trovärdigheten hos en behandlare var viktig för att 

klienten skulle klara av sin behandling. Trovärdighet för ungdomarna i Hills studie var att 

behandlaren skulle hålla ett löfte. Albertssons studie resulterade i att klienterna ansåg att få 

hjälp med motivationen, bli lyssnad till samt delaktighet var betydande faktorer för att skapa 

en god relation mellan behandlare och klient. Att bli lyssnad till uttryckte samtliga våra 

intervjupersoner var en viktig faktor för att uppnå en tillit mellan behandlare och klient. 

Svaret på vårt syfte samt frågeställningar blev att tillit mellan behandlare och klient är en 

vikig del i behandlingen och det stämmer väl överrens med större delen av den forskning vi 

tagit del av vilket är positivt för generaliserbarheten av den här studien. 
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7.2 Metoddiskussion 

Den tidigare forskningen vi har tagit del av har använt sig av olika teorier för att analysera 

deras insamlade material. De tidigare forskningar som vi anser är mest relevanta att göra en 

jämförelse med är Hills och Albertssons studier. Hill använde sig av GT (ground theory) till 

sin studie. Den teorin är en relevant studie att använda när man undersöker ett fenomen som 

exempelvis behandlingsallians. Anledningen till varför vi valde bort den teorin har en enkel 

förklaring, vi kände inte att vi hade den kunskapen som krävdes för att behärska GT. 

Albertsson använde sig av KBT i sin studie, hennes studie skilde sig från vår studie i den 

meningen att hon ville undersöka behandlingsalliansen betydelse där KBT användes som 

metod. Vi bestämde oss relativt tidigt för vilka teorier vi ville använda. Vi funderade kring om 

ungdomar som av olika anledningar hamnat i ett missbruk har negativa erfarenheter av tillit 

till andra människor. För att undersöka om vår hypotes stämde använde vi oss av 

anknytningsteori för att få mer kunskap om hur ett barns tidigare upplevelser av förlust och 

separationer påverkar relationsmönstret senare i livet. Den psykodynamiska teorin för att 

förstå människors olika personligheter samt attributionsteorin för att få mer kunskap om hur 

människor som upplever exempelvis misslyckanden attribuerar detta till sin omgivning. 

Vi har tidigare lärt oss att tystnad under intervjun inte bör ses som något skrämmande utan 

istället kan vara en metod för att locka fram mer information från intervjupersonen. Detta 

upptäckte vi dock var svårt att följa, säkerligen hade vi kunnat vara bättre på att tillåta längre 

pauser. Då hade intervjupersonen kunnat ta god tid på sig att associera och tänka igenom det 

som sagts respektive inte sagts under intervjun.  

Vårt mål var dessutom att iscensätta en god intervjumiljö men vi fick erfara att en 

telefonintervju inte alltid kan erbjuda det. Personen som vi intervjuade på telefon påpekade att 

det hade underlättat om hon hade haft frågorna framför sig vilket vi i efterhand håller med 

om. Det är dessutom rimligt att tro att vi hade fått tillgång till djupare svar och rikligare 

beskrivningar om intervjun hade varit ansikte mot ansikte och därmed mer närvarande och 

personlig. Fördelen med telefonintervjun var dock att intervjun trots allt kunde bli av även om 

de yttre omständigheterna inte var de bästa. Intervjumiljön där vi genomförde intervjuerna 

med de två klienterna var inte en optimal intervjumiljö. Under intervjuerna började det att 

passera människor vilket ledde till att ljudnivån steg. Trots detta kunde vi genomföra 

intervjuerna utan avbrott. Våra intervjupersoner hanterade denna störning på ett utmärkt sätt. 

Det var vi som utförde intervjuerna som påverkades mest, vi hade i bakhuvudet att en 

intervjumiljö bör vara en lugn plats där intervjupersonerna kan tala fritt utan yttre störningar. 
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När man i en undersökning har en fenomenologisk ansats ska man som undersökare tona ner 

sin förförståelse vilket vi när vi ser tillbaka på intervjuerna inser att vi hade kunnat göra 

bättre. Vi skulle enligt den fenomenologiska ansatsen lämnat våra förutfattade meningar helt 

åt sidan under intervjun. Vi har i efterhand även ifrågasatt reliabiliteten, och med det även 

validiteten, i studien på grund av oss som undersökare. Vi är medvetna om risken att vi som 

intervjuare omedvetet kan ha färgat intervjun och kanske till och med påverkat 

intervjupersonernas svar. Detta för att vi sen innan redan är så övertygade om att klienten 

behöver känna tillit till sin behandlare för att ha chans till en positiv behandling. Men 

självklart kan det också vara så att vi författare helt enkelt låg på samma våglängd som de vi 

intervjuade och hade i många avseenden liknande uppfattningar.  

En annan oväntad faktor var att intervjun med IP1 på grund av tekniska omständigheter inte 

blev bandinspelad. Vi valde därför att direkt efter intervjun, när minnet fortfarande var färskt, 

att själva tala in på bandspelaren det intervjupersonen hade sagt. Därefter gjorde vi en 

sammanfattning som IP1 fick läsa igenom och godkänna innan materialet analyserades. 

Risken med att vi som författare efterfrågade utskrivna klienter alternativt klienter som hade 

kommit långt i sin rehabilitering är att det kan påverka resultatet. Vi kan nu i efterhand 

ifrågasätta urvalet av klienter om de är representativa för den målgrupp vi har haft för avsikt 

att intervjua. Vi upplevde båda klienterna som verbala samt att de hade kommit till bra 

insikter i livet vilket vi ställer oss frågande till om det går att applicera på den avsedda 

målgruppen. Trots att resultatet från vår studie stämde väl överrens med tidigare forskning 

kan dessa insikter därmed minska möjligheten till att generalisera resultatet för denna 

målgrupp. Vi kontaktade HVB-hemmets föreståndare som i sin tur ansvarade för urvalet av 

klienter. Klienterna på det aktuella HVB-hemmet genomgår fem faser under sin behandling. 

Där den första fasen handlar om att skapa en allians mellan behandlare och klient. De följande 

faserna innehåller andra viktiga kunskaper för att klara av ett liv utanför HVB-hemmet samt 

en utveckla sin självkännedom. Dessa fem faser kan vara en anledning till den verbala 

kapacitet samt den mognad våra intervjupersoner besitter. 

Som vi nämnde i metoddelen drabbades vi av ett bortfall, en av intervjupersonerna tackade 

nej i sista stund. Anledningen till detta var att intervjupersonen hade kommit in i en 

försämring och kämpade mot att ta ett återfall. Vi är idag tacksamma till detta återbud. Vi vill 

inte riskera att någon intervjuperson försämras genom att delta i vår studie. Vi är medvetna 
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om risken för denna målgrupp är att våra olika teman samt frågor i vår studie kan påminna om 

negativa känslor och upplevelser. 

7.3 Författarnas reflektion 
Som vi nämnt tidigare hade vi båda författare en förförståelsen inom missbruksvården för 

ungdomar. Vi har ingen lång erfarenhet inom området men vi tror att om arbetet med 

ungdomar med missbruksproblematik fokuserade mer på att ge klienten tid för att bygga upp 

en tillit skulle vi hjälpa fler ungdomar till ett drogfritt liv. Vi menar inte att evidensbaserade 

metoder inte har någon betydelse men för att ett förändringsarbete ska kunna påbörjas anser vi 

att det krävs en bra relation till behandlaren som ska hjälpa ungdomen. Vi har fått våra tankar 

och funderingar kring detta bekräftat av alla intervjupersoner i vår studie samt mycket av den 

forskning vi tagit del av. Istället för att som vi tidigare nämnt i forskningsavsnittet bilda två 

läger om metodens kontra relationens betydelse i ett behandlingsarbete anser vi att fokus bör 

vara på forskning där det studerades ur båda perspektiven i en och samma studie. Våra 

intervjupersoner och intervjupersonerna i Hills (2005) studie menar att tiden för insatsen är av 

stor vikt för att nå ett gott resultat. För att förändra ett beteende som pågått i många år hos de 

ungdomar som får vård antingen på frivillig väg eller genom tvångsvård krävs det tid. Enligt 

anknytningsteorin är det viktigt att bryta ett negativt beteende hos ett barn vid så tidig ålder 

som möjligt. Sker inte detta riskerar beteendet att följa med upp i vuxen ålder och då tar det 

längre tid att bryta det negativa beteendet. Som vi nämnt tidigare är vi alla olika 

personligheter och har olika temperament. Av den anledningen är det ännu mer väsentligt att 

skapa en relation och tillit till personen som behöver hjälp för att utifrån just den 

personligheten erbjuda rätt sorts metod och hjälp. 

8. Förslag på vidare forskning 

Vi har skrivit om de två lägren som uppstått mellan relationens kontra metodens betydelse. 

Sundell & Hansson skriver att det inte finns någon känd forskning där det undersöker dessa 

två synsätt inom socialt arbete. Det är brist på forskning som visar på vilken roll relationen 

mellan behandlare och klient spelar för klienten. De saknas även forskning om betydelsen av 

kön och etnicitet kring detta ämne. Därmed är våra förslag till vidare forskning följande: 

- Det som gäller inom psykoterapi, där relationen är betydande, gäller det även inom 

socialt arbete?  

- Är det metoden eller relationen som har störst betydelse för att nå 

behandlingsframgång?  
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- Går det att nå en behandlingsframgång inom missbruksvården om klienterna placeras 

på de olika behandlingshemmen efter kön?  

- Det finns redan idag behandlingshem för enbart kvinnor respektive för män, men hur 

har detta påverkat behandlingsresultatet?  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle och ska skriva vårt examensarbete som 

vi gärna ser att ni deltar i. Studien kommer att handla om vilken betydelsen tilltron och tilliten 

mellan klient och behandlare har för behandlingen, med inriktning på ungdomar med 

missbruksproblematik. Vi önskar att intervjua klienter som antingen är utskrivna som ni 

fortfarande har kontakt med, alternativt klienter som ni anser har kommit långt i 

behandlingsarbetet. Vi vill även gärna intervju någon i personalen som har en behandlande 

roll. 

 

Hur vi ska gå tillväga? 

Vi kommer att intervjua aktörer och klienter på två olika HVB – hem. Vi beräknad att 

intervjuerna kommer ta ungefär en timme. Vi önskar använda oss av bandinspelning för att 

inte missa viktiga detaljer men även för att kunna vara fullt närvarande under intervjun. Men 

givetvis tar vi hänsyn till intervjupersonens personliga ställning till detta. Det är såklart 

frivilligt att delta och intervjupersonen kan välja att avbryta när som helst under intervjun. 

Alla personer som deltar är anonyma, i uppsatsen kommer vi inte att nämna varken namn 

vilket HVB – hem undersökningen avser. De enda som får ta del av den insamlade datan är 

författarna själva, handledare och examinatorn. När examinationen är avslutad kommer 

insamlingen att förstöras. 
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10.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Aktörsfrågor 

Tema 1: Relation till föräldrar eller andra vuxna 

- Vilka vuxna fanns nära dig under din uppväxttid? 

- Hur var relationen mellan er? 

- Hur ser den relationen ut mellan er idag? 

 

Tema 2: Relation till kompisar 

- Hur såg ditt umgänge ut under uppväxtåren och i skolan? 

- Finns någon/några barndomskompisar kvar idag. Om ja, vilka och hur är den 

relationen nu? Om nej, varför? 

- Hur ser dina kompisrelationer ut idag? 

 

Tema 3: Drogmissbruket 

- Hur gammal var du när du provade på droger/alkohol första gången? 

- Vad var det som fick dig att prova? 

- Hur lång tid hade du använt droger innan du blev erbjuden/sökte hjälp? 

- Var behandlingen frivillig eller under tvång? 

 

Tema 4: Förtroende och tillit 

- Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en behandlare? 

- Vilka negativa konsekvenser upplever du kan uppstå om det saknas tilltro till 

behandlaren? 

- Vilka posititiva konsekvenser upplever du kan uppstå om du har förtroende till 

behandlaren? 

- Vad upplever du är den avgörande faktorn till att du blev drogfri? 
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Observatörsfrågor 

- Vilka egenskaper tror du är viktiga hos er behandlare för att ni ska få förtroende av 

klienten? 

- Vilken betydelse har tidigare anknytningserfarenheter (bra/mindre bra) för relationen 

mellan klient och behandlare? 

- Vilka konskvenser i behandlingen kan uppstå om det är brist på tilltro/tillit och 

förtroende? 

 

 

 

 

 


