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Att alliera sig med ungdomar i terapeutisk behandling

Anna-Lena Hansson och Maria Mattsson

Motivation till terapeutisk behandling ökar förutsättningarna för en god 
terapeutisk allians.  Vid terapeutisk behandling med unga klienter finns 
risken att  motivationen är låg.  En anledning är att  det i  många fall  är 
någon annan än den unga klienten själv som kontaktar  terapeuten.  En 
kvalitativ studie med intervjuer utfördes för att undersöka hur terapeuter 
motiverar unga klienter till terapeutisk behandling samt hur de upplever 
en  terapeutisk  allians  med  en  ung  klient.  I  undersökningen  deltog  10 
kvinnor och 2 män. Resultatet visar att den unga klientens eget initiativ 
till  terapeutisk  behandling,  föräldrarnas  stöd,  terapeutens  egenskaper, 
klientens egenskaper samt klientens och terapeutens gemensamma mål är 
betydelsefulla  faktorer  för  motivationsarbete.  Deltagarna  beskrev  den 
terapeutiska alliansen som en känslomässig dans. Studien visar även att 
det  finns  olika  synsätt  på  huruvida  motivation  behöver  finnas 
inledningsvis. Det är dock nödvändigt att ett upplevt lidande finns för att 
bedriva terapeutisk behandling.

Keywords:  therapeutic  alliance,  motivation,  adolescents,  adolescent 
therapy, qualitative 

Inledning

Relationen  mellan  terapeuten  och  klienten  har  i  litteraturen  fått  många  olika  namn, 
exempelvis  arbetsallians,  terapeutisk  relation  eller  terapeutisk  allians  (Andrusyna,  Tang, 
DeRubeis, & Luborsky, 2001). Det saknas, trots omfattande forskning kring alliansen en 
tydlig  och  gemensam  definition  av  begreppet  (Martin,  Garske,  &  Davis,  2000).  I 
föreliggande  studie  kommer  begreppet  terapeutisk  allians  att  användas  för  att  beskriva 
relationen mellan terapeut och klient i psykoterapeutisk behandling. 

Bordin (1979) utvecklade  under  1970-talet  en modell  som beskrev relationen mellan 
terapeuten och klienten. Bordin (1979) konstaterade att det är parternas ömsesidighet och 
det gemensamma samarbetet mellan klienten och terapeuten som är den viktigaste faktorn i 
terapeutisk  behandling.  Den  terapeutiska  alliansen  utgörs  av  tre  komponenter  som  är 
integrerade och beroende av varandra. Den första komponenten består av  bandet (bond) 
mellan  terapeuten  och  klienten.  Det  innefattar  ömsesidig  tillit,  respekt,  anknytning  och 
värme. Den andra komponenten innebär en gemensam överenskommelse om målet (goals) 
med terapin.  Slutligen,  handlar  den  tredje  komponenten  om att  terapeuten  och klienten 
gemensamt ska formulera och komma överens om tillvägagångssätt (task) för att klienten 
ska förändra emotionella och beteendemässiga funktioner till  det bättre, det vill säga, nå 
målet. Bordin (1979) menade att dessa tre faktorer är en grund för en fungerande allians. 
För att mäta Bordins (1979) alliansmodell utvecklade Horvath och Greenberg (1989) ett 
självskattningsformulär. Formuläret mäter,  med hjälp av 36 frågor de tre komponenterna 
och  skapar  därefter  ett  sammanlagt  mått  på  alliansen  vilket  sedan  relateras  till 
behandlingsutfallet i psykoterapin.  Hawley och Garland (2008) påstår att den terapeutiska 
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alliansen,  utifrån  Bordins  (1979)  modell  har  visat  sig  vara  avgörande  för 
behandlingsresultatet. Den har mer betydelse för klientens resultat än terapeutens teoretiska 
inriktning.  För  att  upprätthålla  den  terapeutiska  alliansen  på  bästa  möjliga  sätt,  bör 
terapeuten och klienten uppmärksamma missförstånd och meningsskiljaktigheter som kan 
uppstå i relation till den terapeutiska alliansens tre komponenter. Digiuseppe, Linscott och 
Jilton (1996) påvisar att traditionella teorier har fokuserat på relationen och bandet mellan 
terapeuten och klienten som tillräckliga för goda behandlingsresultat. Men de menar att det 
inte räcker med en god relation. Istället är det överenskommelsen om tillvägagångssättet för 
att nå de satta målen som förutsäger framgång i behandlingen. 

 En stor  del  av forskningen kring  den terapeutiska  alliansen har  fokuserat  på vuxna 
klienter,  och  mer  kunskap  om  den  terapeutiska  alliansen  med  ungdomar  efterfrågas 
(Digiusepp et al., 1996; Martin, Romas, Medford, Leffert, & Hatcher, 2006).

Den terapeutiska alliansen med ungdomar

Två perspektiv har präglat ungdomspsykiatrins historia.  Anna Freud (1946) menade att en 
tillgiven anknytning mellan den unga klienten och terapeuten är en förutsättning för senare 
arbete  i  behandlingen.  Hon  menade  att  bandet  i  sig  inte  hade  läkande  effekt. Andra 
uppfattningar  kring  relationen  mellan  terapeuten  och  den  unga  klienten  handlade  om 
ungdomens  upplevelse  av  terapeuten  som  stödjande,  lyhörd  och  ickedömande  som 
avgörande  för  terapeutisk  behandling.  Gemensamt  för  ovanstående  uppfattningar  är  en 
betoning på ett känslomässigt band mellan den unga klienten och terapeuten. Emotionella 
band verkar vara en central  del av alliansen med unga klienter  (Shirk & Russell,  enligt 
Shirk, Karver, & Brown, 2011). Några som har kritiserat dessa uppfattningar är Digiuseppe 
et al. (1996) som anser att det fokuserats för mycket kring bandet mellan den unga klienten 
och  terapeuten.  Fokus  bör  istället  vara  inriktat  mer  på  målet  med  behandlingen  och 
tillvägagångssättet. 

Etableringen av en terapeutisk allians med ungdomar utvecklas ofta långsammare än med 
vuxna klienter och ses som en utmaning för terapeuten, bland annat eftersom ungdomar ofta 
inte  kommer  till  behandling  på  eget  initiativ  (Shirk  &  Karver,  2003).  En  ytterligare 
utmaning är att komma överens om tillvägagångssättet och målet med terapin. Även detta 
beror  på  att  unga  klienter  vanligtvis  inte  har  uppsökt  terapeuten  frivilligt.  Ofta  är  det 
föräldrar eller skola som har varit den pådrivande faktorn till att unga klienter påbörjat en 
terapeutisk  behandling  (Digiuseppe  et  al.,  1996).  Många  unga  klienter  som  börjar  i 
terapeutisk  behandling  är  sårbara  beroende  på  de  konflikter  de  har  med  vuxna  i  sin 
omgivning. Ännu en skillnad mellan vuxna och ungdomar i terapeutisk behandling handlar 
om antalet  personer som är involverade i  behandlingen. Då det  gäller  unga klienter  har 
föräldrarna en stor inverkan, de har ofta egna tankar kring målet som kan skilja sig från den 
unga  klientens.  Detta  kan  innebära  stora  problem  för  terapeuten  som  måste  balansera 
önskemålen.  Forskning  visar  att  terapeuter  oftare  är  överens  med  föräldrarnas 
föreställningar om målet med behandlingen. Alliansen mellan föräldrar och terapeuten är av 
stor vikt för att den unga klienten ska fortsätta sin behandling, men alliansen mellan den 
unga klienten och terapeuten leder till förbättring av symtomen (Hawley & Weisz, 2003).

Vidare beskriver Prochaska, DiClemente och Norcross (1992)  ännu en skillnad mellan 
vuxna och unga klienter i terapeutisk behandling. De utvecklade under 1980-talet en modell 
angående människors attityder till förändringar. Modellen visar hur människors förändringar 
går igenom olika stadier. Första stadiet i modellen, det förbegrundande (precontemplation) 
stadiet innebär att individen inte har någon tanke på förändring eller är helt ovetande om 
eventuella problem. Andra stadiet, det  begrundande (contemplation) innebär att individen 
börjar  begrunda sitt  problem och är  villig  att  undersöka om en förändring är önskvärd. 
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Därefter går individen in i tredje stadiet, handlande (action), då tar individen konkreta steg 
för  att  genomföra  en  förändring  som  leder  in  till  det  fjärde  stadiet,  upprätthållande 
(maintenance)  där  individen  upprätthåller  förändringen.  Vuxna  klienter  som  söker 
terapeutisk behandling frivilligt befinner sig oftast redan i det andra eller tredje stadiet och 
har  ett  utformat  problem.  Ungdomar  befinner  sig  ofta  i  första  stadiet.  Fitzpatrick  och 
Irannejad (2008) påvisar i en studie vikten av att terapeuten identifierar i vilket stadium den 
unga klienten befinner sig i, för att därifrån skräddarsy sin behandling. De menar att bandet 
mellan terapeuten och den unga klienten bör vara i fokus om den unga klienten befinner sig 
i första stadiet (förbegrundande). För unga klienter som nått det andra stadiet (begrundande) 
bör fokus istället ligga på tillvägagångssätt och mål.

Faktorer som underlättar alliansarbete med ungdomar

Digiuseppe  et  al.  (1996)  föreslår  olika  strategier  för  att  underlätta  alliansarbetet  med 
ungdomar. Den första strategin handlar om att lära ungdomar att utvärdera konsekvenserna 
av  deras  beteende  och  tankemönster,  samt  ge  ungdomarna  verktyg  att  själva  förändra 
oönskade och destruktiva tankemönster. Den andra strategin innebär en motivationsintervju 
med målet att få ungdomen att vilja förändras. Den går ut på att den unga klienten själv ska 
komma fram till en önskan om en förändring. Den tredje strategin har fokus på den unga 
klientens motstånd mot den terapeutiska behandlingen. Terapeuten låter den unga klienten 
själv utvärdera sin egen önskan om förändring utan för stor påverkan av terapeuten eller 
annan auktoritet. Terapeuten bör så tidigt som möjligt identifiera vad bristen av motivation 
beror på och vilken strategi som är bäst lämpad. Vidare konstaterar Digiuseppe et al. (1996) 
faktorer som terapeuten bör ta hänsyn till för att etablera en god terapeutisk allians med 
unga klienter. Unga klienter som har en god anknytningsförmåga till andra människor har 
också lättare att anknyta till terapeuten. Förmåga att bedöma egna känslor och beteende kan 
underlätta  förståelsen  av  problemet.  Författarna  anser  att  detta  är  den  kritiska  punkten, 
eftersom dessa är relaterade till det terapeutiska målet. Vidare är tron på deras egna insatser 
viktiga för positiva behandlingsresultat.

Weinberger (2002) menar att informationen terapeuten ger den unga klienten är en viktig 
faktor  för  alliansarbetet.  Informationen  måste  vara  tydlig,  begriplig  och  innehålla  goda 
argument. Detta leder till att den unga klienten uppfattar terapeuten som kompetent och värd 
att  lyssna  på.  Karver,  Handelsman,  Fields  och  Bickman  (2005)  påvisar  att  terapeutens 
beteende och förmåga att visa empati och värme har visat sig vara av stor vikt för skapandet  
av alliansen. Vidare menar Hawley och Weiz (2003) att  vid ett  tidigt etablerande av en 
allians måste terapeuten lyssna på den unga klienten, men också hjälpa denne att förstå vad 
behandlingen går ut på. Terapeuten måste vara uppmärksam på att vid för hård press av det 
senare  kan alliansen störas.  De menar  också,  att  när  en  god terapeutisk  allians  väl  har 
skapats med unga klienter måste den upprätthållas genom hela behandlingen. I en studie av 
Binder, Holgersen och Nielsen (2008) betonas att den unga klientens uppfattning om vad 
problemet är, ofta skiljer sig från den syn föräldrar eller skola har. I resultatet av studien 
framkom även att språket med den unga klienten har stor betydelse. Terapeuten bör möta 
den unga klienten på dennes språknivå för att öka förståelsen för båda parter. En ytterligare 
utmaning för terapeuten är att anta en roll som den unga klienten accepterar och som gör det 
möjligt för terapeuten att använda sin expertis. Med terapeutisk roll menar författarna att 
terapeuten kan anta allt från ett auktoritärt förhållningssätt till en mer vänskaplig inställning. 
Studien visar att den mest lyckade strategin är när terapeuten har en förmåga att läsa av sin 
unga klient och utifrån det anta en roll som passar klienten. 

Digiuseppe et al. (1996) konstaterar att hänsyn måste tas till utvecklingsmässiga aspekter 
angående unga klienter. Problemet att formulera ett terapeutiskt mål och tillvägagångssätt 
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kan  vara  av  utvecklingsmässig  karaktär,  eftersom  oberoende  och  självbestämmande  är 
viktiga utvecklingsfrågor för ungdomar. Det finns en extra känslighet hos unga klienter när 
terapeuten ska bestämma mål. Viljan att själv bestämma mål och tillvägagångssätt är stark. 
Även Anna Freud (1946) påvisade utvecklingsmässiga faktorer och menade att relationen 
mellan unga klienter och terapeuter kan innebära att andra behov uppfylls, som till exempel 
vänskap. Det kan då resultera i att den unga klienten vill delta i behandlingen för att få andra 
behov uppfyllda än det behandlingen är till för, att till exempel få hjälp med ett oönskat 
beteende. Det blir då svårt att avgöra om en allians har uppstått.  Dessa problem har sin 
grund  i  utvecklingsmässiga  faktorer  och  är  därför  inte  lika  vanligt  förekommande  i 
etableringen av alliansen med vuxna. 

En  studie  av  Johansson  och  Eklund  (2006)  om  ungdomars  avhopp  i  terapeutisk 
behandling visade en signifikant skillnad mellan dem som hoppar av terapeutisk behandling 
och de som fullföljer behandlingen. De som fann den inledande fasen av alliansarbetet som 
god fullföljde oftare behandlingen. Vidare konstaterades att det finns faktorer som relaterar 
till en god terapeutisk allians med unga klienter. Exempelvis fanns ett signifikant samband 
mellan en terapeutisk allians och högre åldrar. En annan mycket viktig faktor är motivation 
till  behandling.  Ju  mer  motiverade  de  unga  klienterna  är  för  behandling  desto  bättre 
terapeutisk allians. Studien visade att terapeuter som har svårt att uppfatta eller förstå de 
unga  klienternas  motivation,  var  mindre  benägna  att  bemöta  de  unga  klienternas 
förväntningar, vilket i  sin tur bidrog till  en sämre terapeutisk allians. Även en studie av 
Hougaard (1994) visade att den unga klientens motivation för behandlingen är av stor vikt 
för  alliansarbetet.  Likaså  har  den  unga  klientens  positiva  förväntningar,  förmåga  till 
engagemang  under  behandlingen  och  bedömning  av  terapeutens  trovärdighet  en  stark 
inverkan på alliansarbetet.

Ungdomars motivation till terapeutisk behandling

Traditionella former av terapi har i många fall utformats för vuxna klienter som sökt hjälp 
på egen hand.  Terapiformerna har  även varit  anpassade till  klienter  som är  redo för  en 
förändring  av  ett  beteende  eller  ett  problem  (Lambie  &  Sias,  2006).  Ungdomar  bör 
särskiljas från denna grupp eftersom de i de allra flesta fall inte sökt hjälp på egen hand men 
även för  att  de  genomgår  utvecklingsmässiga  förändringar  (Prochaska  et  al.,  1992).  En 
stereotypisk bild  av ungdomar är att  de ofta  ifrågasätter  samhällsregler,  värderingar  och 
auktoriteter.  Detta  kan  försvåra  terapeutens  möjlighet  att  skapa  en  positiv  relation  med 
ungdomen. Missnöjet och motståndet hos den unga klienten kan uppfattas som provocerade 
och  hålla  i  sig  i  långa  perioder.  Många  vuxna  möter  detta  motstånd  med  ilskna 
konfrontationer vilket ofta resulterar i en maktkamp (Lambie, 2004). I terapeuternas fall kan 
envisa försök att lösa den unga klientens problem resultera i ökat motstånd och ovilja till 
förändring (Miller & Rollnick, 2003). Om den unga klienten istället får känslan av denne 
väljer  att  göra  något  för  sig  själv  så  kan  motivationen  öka.  Terapeuter  bör  av  denna 
anledning undvika att förminska, stämpla, tvinga, eller läxa upp den unga klienten (Lambie, 
2004).

Motivational Enhancement Therapy (MET) är en utveckling av Transtheoretical Model 
of Change (Prochaska et al.,  1992) och syftar till att hjälpa klienter att komma förbi sin 
ambivalenta inställning till förändring och nå målet.  De terapeuter som utövar MET anser 
att motivationen finns i klienten. Miller och Rollnick (2003) beskriver att motivation består 
av tre delar; att tro, att vilja och att vara redo. De menar också att motivation uppstår ur 
mellanmänskliga processer,  alltså  i  ett  samspel  med andra människor.  Terapeuten spelar 
därför  en  viktig  roll,  men  kan  inte  på  egen  hand  skapa  eller  tvinga  fram  motivation. 
Terapeuten fokuserar istället på att förbereda klienten för en eventuell beteendeförändring. 
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Viktiga  egenskaper  hos  terapeuten  innefattar  tydlig  empati,  värme och  äkthet.  Att  visa 
empati  innebär  att  som  terapeut  kunna  lyssna  reflektivt  och  förstärka  klientens  egna 
erfarenheter  och  anledningar  till  att  ändra  ett  dysfunktionellt  beteende.  Terapeuten  ger 
klienten en möjlighet att känna sig trygg och därmed våga utforska sina erfarenheter utan att 
bli ifrågasatt eller tvingad till förändring.

Miller och Rollnick (2003) beskriver sex motivationella principer vilka format MET. Den 
första principen bygger på att terapeuten visar empati och respekt genom att lyssna hellre än 
att tala. Den andra innefattar hur terapeuten hjälper den unga klienten att se skillnaden i var 
denne befinner sig nu och var denne skulle vilja befinna sig. Den tredje principen handlar 
om hur  terapeuten  bör  undvika  en  argumentation  eftersom det  framkallar  motstånd  till 
förändring hos den unga klienten. Den fjärde principen bygger på att terapeuten bör "följa 
strömmen” när klienten uppvisar motstånd till beteendeförändring för att under processen 
lyckas få klienten att ändra synsätt. Den femte principen konstaterar ambivalens som något 
normalt, att lösa denna kan vara nyckeln till förändring. Den sjätte principen beskriver hur 
terapeuten bör uppmuntra den unga klientens tro på sin egen förmåga att  nå en önskad 
förändring. Detta är viktigt eftersom människor genomför förändringar enbart om de tror att 
den är möjlig att genomföra. 

Motstånd mot förändring

Ungdomar visar ofta upp motstånd i terapi som ett resultat av att de inte sökt hjälp på egen 
hand. Motstånd ses inte som ett drag hos den unga klienten utan snarare som en naturlig 
reaktion på ett uppfattat hot i en interpersonell kontext. Motstånd från en ung klient talar om 
för terapeuten att han eller hon går för fort fram i det terapeutiska samtalet, vilket gör att  
klienten inte känner sig förstådd. Bästa sättet för terapeuten att hantera den unga klientens 
motstånd är att ändra sitt tillvägagångssätt och samtidigt öka den unga klientens känsla av 
kontroll. För att lyckas med detta har det inom MET utvecklats sex strategier. Den första 
(simple reflection) handlar om att terapeuten bör lyfta upp det motstånd den unga klienten 
upplever till diskussion. Genom en tillåtande och förstående attityd hos terapeuten minskar 
den unga klientens  behov av att  försvara sig.  Den andra strategin (amplified reflection) 
beskriver hur terapeuten bemöter motståndet genom att återberätta det den unga klienten 
sagt på ett överdrivet sätt. Den unga klienten får då en möjlighet att säga ifrån men också 
värdera det han eller hon sagt, och eventuellt tänka om. Denna strategi måste genomföras 
smidigt  utan något  som helst  inslag av ironi  eller  fientlighet  från terapeutens sida.  Den 
tredje strategin (shifting focus) bygger på att terapeuten flyttar den unge klientens fokus från 
vad som verkar vara ett oöverkomligt problem till ett ämne där han eller hon känner sig mer 
bekväm och trygg. En fjärde strategi (agreement with a twist) innebär att terapeuten tidigt i 
terapin  erbjuder  den  unga  klienten  en  överenskommelse,  med  ett  litet  villkor  från 
terapeutens sida kring det dysfunktionella beteendet. Detta stödjer alliansarbetet, samtidigt 
som  det  ger  terapeuten  ett  visst  inflytande  i  förändringsarbetet.  Den  femte  strategin 
(emphasis on choice and control) behandlar vikten av att terapeuten kontinuerligt betonar 
den unga klientens självständighet och förmåga att göra egna val. Detta eftersom motstånd 
uppstår  hos  en  individ  när  denne  upplever  sin  frihet  vara  hotad.  En  sjätte  strategi 
(reframing) går ut på att terapeuten tillåter den unga klienten att formulera sina problem på 
sitt eget sätt. Terapeuten erkänner klientens uppfattning som korrekt men erbjuder samtidigt 
ett nytt sätt att se på problemet som också gör det mer hanterbart (Miller & Rollnick, 2003).
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Syfte

För  att  etablera  en  god  terapeutisk  allians  förutsätter  det  att  klienten  är  motiverad  till 
behandling. Då ungdomar ofta inte söker hjälp på eget initiativ finns risken att motivationen 
är låg. Det övergripande syftet med studien är därför, att ur terapeuters perspektiv identifiera 
faktorer  som  är  betydelsefulla  för  att  motivera  ungdomar  att  genomgå  terapeutisk 
behandling. Ett ytterligare syfte är att urskilja upplevelsen av den terapeutiska alliansen med 
ungdomar.

Metod

Deltagarna

Deltagarna i undersökningen bestod av tio kvinnor och två män. Deltagarna var verksamma 
inom  ungdomspsykiatrin  på  privata  och  offentliga mottagningar  i  Stockholmsområdet. 
Urvalet var målinriktat med följande kriterium för deltagande: personer som bedrivit längre 
tids terapeutisk behandling, minst sex månader, med ungdomar mellan 15-17 år. Tidskravet 
på sex månaders behandling grundades på Greens (2006) studie,  som framhäver att  den 
terapeutiska  alliansen  bör  gå  att  utvärdera  efter  sex  månader.  Deltagarnas  erfarenhet 
varierade men samtliga hade lång erfarenhet av terapeutisk behandling med ungdomar.

Material

Målet med intervjuerna var att deltagarna skulle ha stor frihet att beskriva sina upplevelser 
och  erfarenheter  av  hur  en  ung  klient  motiveras  till  terapeutisk  behandling  samt  deras 
upplevelse av den terapeutiska alliansen med unga klienter.  Semistrukturerade intervjuer 
användes som redskap för datainsamling. Enligt Bryman (2001) innebär en semistrukturerad 
intervju att forskaren har en intervjuguide med specifika teman som ska beröras men att 
intervjupersonen fortfarande har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Intervjuguiden innehöll tre frågeområden:  bakgrundsfrågor,  motivationsarbete och  den 
terapeutiska alliansen. Exempel på frågor som ställdes är ”Hur länge har Du arbetat med 
ungdomar?”, ”Berätta om hur första mötet med en omotiverad ung klient kan se ut?” och 
”Vad innebär en allians för dig?”

Procedur

Ett  missivbrev  skickades  till  ett  stort  antal  privata  och  offentliga  ungdomspsykiatriska 
verksamheter  inom  Stockholmsområdet,  Västerås  och  Eskilstuna.  Missivbrevet  beskrev 
studiens  syfte,  vilka  deltagare  som  efterfrågades  och  information  om  tidsåtgången  för 
intervjun, samt de forskningsetiska principerna. Samtliga kontaktades därefter via telefon 
med en förfrågan om deltagande i studien. En pilotintervju med en psykoterapeut som inte 
deltog  i  studien  genomfördes,  detta  för  att  testa  intervjuguiden  och  intervjusituationen. 
Intervjuerna  genomfördes  därefter  på  respektive  mottagning.  Då  den  första  deltagaren 
efterfrågade intervjufrågorna i  förväg skickades frågorna ut till  samtliga deltagare innan 
intervjutillfället.  Elva  intervjuer  spelades  in  för  senare  transkribering,  en  intervju 
antecknades  noggrant  då  deltagaren  avböjde  inspelning.  De  två  första  intervjuerna 
genomfördes av båda författarna. Intervjuerna tog ca 45 - 60 minuter. Samtliga deltagare 
fick en konditoribit som tack för hjälpen. 
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Databearbetning

Intervjuerna  transkriberades  ordagrant  och  lästes  noggrant  igenom  för  en 
helhetsuppfattning.  Därefter  påbörjades  en  meningskoncentrering  av  samtliga  intervjuer. 
Varje intervju analyserades i  detalj  utifrån studiens syfte.  De grundläggande enheterna i 
svaren  antecknades  och  sammanställdes  därefter  för  samtliga  deltagare.  Den  fortsatta 
analysen organiserades utifrån två dimensioner med anknytning till  syftet:  betydelsefulla  
faktorer  för  motivation  till  terapeutisk  behandling och  upplevelsen  av  den  terapeutiska  
alliansen.  De grundläggande enheterna  jämfördes  och alla  som var  synonymer utgjorde 
olika  kategorier.  Utifrån  kategorierna  bildades  teman.  Under  dimensionen betydelsefulla 
faktorer för motivation till terapeutisk behandling formulerades fem teman:  betydelsen av 
eget  initiativ,  föräldrarnas  stöd,  terapeutens  lyhördhet,  klientens  problemförståelse  och 
klientens  och  terapeutens  gemensamma  mål.  Temat terapeutens  lyhördhet  byggde  på 
följande  kategorier:  respekt,  fånga  ungdomen,  terapeutens  bemötande  och tidsaspekten. 
Temat klientens problemförståelse byggde på två kategorier:  ägande av sitt eget problem 
och upplevt problem/lidande. Under dimensionen upplevelsen av den terapeutiska alliansen 
formulerades slutligen ett tema: en känslomässig dans, som byggde på följande kategorier: 
tillit, teamkänsla och relationen tål mer.

Resultat

Ur materialet framkom blandade uppfattningar kring motivationsarbetet och upplevelsen av 
den  terapeutiska  alliansen.  Fem  gemensamma  teman  som  var  av  stor  betydelse  för 
ungdomars motivation och ett tema som ingår i upplevelsen av den terapeutiska alliansen 
kunde dock urskiljas.

Tabell 1
Presentation av studiens dimensioner, teman och kategorier
Dimension Tema Kategori
Betydelsefulla faktorer för 
motivation till terapeutisk 
behandling

Betydelsen av eget initiativ

Föräldrarnas stöd

Terapeutens lyhördhet Respekt 
Fånga ungdomen 
Terapeutens bemötande 
Tidsaspekten

Klientens problemförståelse Ägande av sitt eget problem
Upplevt problem/lidande

Klientens och terapeutens 
gemensamma mål

Upplevelsen av den 
terapeutiska alliansen 

En känslomässig dans Tillit 
Teamkänsla  
Relationen tål mer



8

Betydelsefulla faktorer för motivation till terapeutisk behandling

Betydelsen av eget initiativ

Resultatet  visade  att  det  råder  skilda  meningar  angående  ungdomars  motivation  till 
terapeutisk behandling och att den påverkas av vem det är som kontaktar mottagningen. En 
del  av  deltagarna  menade  att  det  är  av  stor  vikt  att  den  unga  klienten  kontaktar 
mottagningen på egen hand. Anledningen är att den unge klienten då anses vara redo för att 
genomgå en terapeutisk behandling. En deltagare uttryckte följande: “Den unga måste ringa 
själv, så pass mycket motivation måste finnas, klarar man detta så klarar man terapeutisk 
behandling också”. En annan deltagare betonade att  kontakten med en terapeut är  första 
steget  till  förändring.  Om  föräldrar,  skola  eller  socialtjänst  kontaktar  terapeuten  kan 
motivationen  till  förändring  vara  obefintlig,  vilket  gör  behandlingen  mycket  svår. 
Deltagaren påpekade dock att trots att den unga klienten själv kontaktar terapeuten finns 
risken att någon annan är pådrivande, vilket i sin tur kan innebära att motivationen är låg.

Andra deltagare menade tvärtom att vem som initierar kontakten inte är av stor betydelse 
för motivationen, och att det i de flesta fall är föräldrarna som tar den första kontakten. De 
betonade att huvudsaken är att den unga klienten kommer till mottagningen. En deltagare 
ansåg att  föräldrarna  kunde fungera  som en motor  och se till  att  den unge påbörjar  en 
terapeutisk behandling. Hon menade även att många ungdomar skräms av situationen att 
kontakta en terapeut, och ofta behöver hjälp att ta första steget. De allra flesta deltagarna var 
dock överens  om att  om den  unga klienten  kommer  till  mottagningen,  så  finns  där  en 
möjlighet att öka motivationen.

Föräldrarnas stöd

Majoriteten av deltagarna menade att föräldrarna är oerhört viktiga för den unga klientens 
motivation. En ansåg att när det rör sig om en allvarligare problematik är föräldrarna mer 
betydelsefulla än när det rör sig om enklare problem. Det är av stor betydelse att föräldrarna 
är delaktiga i den terapeutiska processen, speciellt då terapin blir påfrestande. Föräldrarna 
fungerar då som ett bra stöd för att den unge klienten ska fullfölja behandlingen. En annan 
anledning till  att  det  är  viktigt  med föräldrarnas  delaktighet  i  processen handlar  om att 
ungdomar är omyndiga. En deltagare uttryckte: ”Ungdomar lever i en verklighet där dom är 
beroende av sina föräldrar, det kan jag liksom inte hoppa över, föräldrarna måste vara med 
på noterna.”

Flera  deltagare  betonade  att  föräldrarnas  inställning  till  terapeutisk  behandling  är 
betydelsefull och kan påverka motivationen och behandlingen. En deltagare beskrev det på 
följande sätt: “Om föräldrar tror på det här, så är det jättebra,  motarbetar föräldrarna så 
skulle jag säga att det är nästintill omöjligt. Ungdomar är otroligt lojala mot sina föräldrar 
även om dom är arga och besvikna på dem.”

I  intervjuerna  framkom  att  föräldrarnas  påverkan  är  av  olika  slag.  Några  deltagare 
menade att föräldrarna kan vara övermotiverade och trycka på för mycket och att detta kan 
vara problematiskt då ungdomar ofta vill frigöra sig från sina föräldrar. Andra menade att 
det även är problematiskt när föräldrarnas motivation är låg eller obefintlig och när de inte 
inser  att  ungdomen  har  ett  lidande.  Då  är  det  angeläget  att  arbeta  med  föräldrarnas 
motivation.  Vidare  menade  vissa  att  föräldrar  kan  ha  orealistiska  förväntningar  på  den 
terapeutiska behandlingen och att de i sådana lägen behöver backa. 

Det bästa förhållningssättet en förälder kan ha ansåg många av deltagarna vara en positiv 
inställning  till  terapeutisk  behandling  samt  att  vara  stödjande  och  kommunicera  med 
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tonåringen orsaken till behandlingen. Flera betonade att det var av stor vikt att föräldrarna 
inte  lägger  sig  i  eller  frågar  för  mycket  om vad som har  diskuterats  under  terapin.  En 
deltagare nämnde också att föräldrar är till stor hjälp genom att förenkla transportsträckan 
till det terapeutiska rummet. 

De allra flesta deltagare hade ett systemteoretiskt tänkande där de utgår från att familjen 
är ett system och att alla påverkar alla. Ingen i familjen ska pekas ut som ”problemet” och 
parallellt  föräldraarbete  uppmuntras,  där  föräldrarna  genomgår  en  egen  terapeutisk 
behandling. Detta för att den unga klienten inte ska känna sig utanför.

Man kan se det som ett gemensamt projekt då känner dom sig inte utplockade att ”det  
är du som är fel och ska ändras.” Och att föräldrar går parallellt i terapi gör det mycket 
lättare  för  ungdomen  för  då  ser  dom  att  föräldrarna  också  gör  något  och  är 
engagerade.

Vissa deltagare påvisade att ett stort problem idag är att föräldrarna vill att terapeuten ska 
”fixa” ungdomen och därmed inte ser sin del i problematiken. En deltagare menade att ”de 
ungdomar  vars  föräldrar  skickar  in  dem  på  reparation  misslyckas  vi  med.”  En  annan 
deltagare berättade: “Ibland står ju föräldrar bakom och trycker på och vill lämna in sin 
tonåring på tvåtusenmilaservice. Det är något fel på motorljudet på min son, och så ska dom 
hit och repareras.” Deltagaren poängterade att detta är vanligast då föräldrarna var de som 
tog den första kontakten med mottagningen. 

Terapeutens lyhördhet

Respekt. Samtliga deltagare ansåg att respekt är en viktig faktor för motivationen hos 
unga klienter. Flera menade att ungdomar ofta känner sig överkörda av vuxna och att det 
därför är viktigt att visa stor respekt för ungdomens integritet. En deltagare menade att det 
görs genom att vara lyhörd inför den unga klientens gränser:

Respekt handlar också om att inte kränka integriteten. Om jag märker att det finns ett 
område där ungdomen inte vill röra sig för närvarande, så är jag inte där som hyena 
och sliter och drar, utan då släpper jag. Jag vet ju att det kommer.

Många deltagare menade också att respekt innebär att vara ödmjuk i sin expertroll och att 
inse att de aldrig är fullärda. Det är av stor betydelse att skapa en stämning där terapeuten 
och den unga klienten gör ett arbete tillsammans, och det är då viktigt att terapeuten inte ger 
intryck av att vara överlägsen trots sin kompetens. Att förmedla trygghet och kunskap utan 
att tränga sig på, upplevde flera deltagare som betydelsefullt. 

Att mötas på samma nivå, att inte ta på sig en expertroll. Till exempel: Jag vet vad 
du går igenom. Man har knappt träffat tonåringen och så säger man så att, det måste 
vara jättesvårt att ha en mamma som tjatar så. “Vad vet du om det kärring?” Ärligt 
talat så har dom helt rätt i det, jag vet inte.

Det framkom dock i intervjuerna att trots ödmjukhet som expert är det mycket viktigt att 
terapeuten kan förmedla att kunskap och erfarenhet finns och att det kan vara till stor hjälp 
för den unge klientens problematik. 

Flera deltagare menade att det alltid är en ojämlik relation mellan terapeuten och den 
unga klienten. Dels för att klienten söker terapeutens hjälp men även för att det rör sig om 
en vuxen och ungdom relation. En deltagare menade att ”även om ungdomar kan verka 
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stora och kaxiga, så upplever dom sig ofta i ett väldigt underläge, det är ju inte en jämlik 
situation, det är viktigt att respektera.” En annan deltagare beskrev följande:

Det finns en ojämlikhet som inte går att komma ifrån. Den ena ber om hjälp och den 
andra antas ge hjälp. Men man får försöka bygga upp en stämning om att det här gör 
vi tillsammans. Och där krävs det respekt.

Det rådde olika uppfattningar  om huruvida en ömsesidig respekt krävs.  Några deltagare 
ansåg att deras respekt gentemot den unga klienten är av stor betydelse, men att det inte 
krävs samma typ av respekt från den unga klientens sida. De menade att anledningen till 
detta var att vissa klienters problem rör sig om just svårigheten att visa respekt. 

Vi  måste  visa  respekt  för  patienten  och om dom inte  visar  respekt  för  oss  eller 
föraktar oss av någon anledning så kanske det hör till problematiken som man måste 
jobba med. Det är inte alls säkert att de känner någon respekt när dom kommer hit.  
De kanske har väldigt dåliga erfarenheter av tidigare kontakter med andra terapeuter. 
Så ungdomar kan ha goda skäl att inte känna respekt. Men patienter kan alltid kräva 
att bli respekterade.

Flera  deltagare  menade  att  försvarsmekanismer  hos  unga  klienter  kan  ta  sig  uttryck  i 
respektlöshet och att det är viktigt att ta hänsyn till detta. De menade att huvudsaken är att  
den  unga  klienten  visar  känslor  oavsett  om  de  är  positiva  eller  negativa.  De  flesta 
poängterade dock att gränsen går vid hot och våld.  

Andra menade att det var av vikt att respekten är ömsesidig. De betonade att den unga 
klienten får känna och tänka vad de vill, men inte säga eller göra vad som helst. De ansåg att 
det  är  terapeutens  uppgift  att  markera  för  den  unga klienten  vad som är  ett  accepterat 
beteende.

Respekt är  A och O. Jag säger ifrån om jag känner mig kränkt,  jag sätter  också 
gränser.  Jag har  förståelse för varför  ungdomen beter  sig så här,  men det är  lika 
viktigt för det att markera att, så här får du inte bete dig mot mig. Att tillåta vad som 
helst är inte respektfullt mot tonåringen. Jag måste visa i det terapeutiska rummet 
vad som också gäller i verkligheten. Det är mitt ansvar som terapeut.

Flera  deltagare  uttryckte  en  ytterligare  anledning  till  vikten  av  ömsesidig  respekt.  De 
menade  att  ett  respektlöst  beteende  kan  påverka  deras  inställning  gentemot  den  unga 
klienten negativt. Dessa processer kan vara omedvetna och det är oerhört viktigt att vara 
uppmärksam på dem. 

Flertalet av deltagarna betonade vikten av att ge information angående sekretessen vid 
första  tillfället.  Detta  för  att  det  inte  ska  råda  någon tvekan  om var  gränserna  går.  De 
menade att det är av stor betydelse att inte avslöja vad som händer i terapin för föräldrarna, 
vilket  underlättas  av  att  man  samtalar  med  den  unga  klienten  om  vilken  information 
föräldrarna ska få. 

Fånga ungdomen. Många menade att det är viktigt att terapeuten uttrycker sig tydligt och 
förståeligt samt visar den unga klienten att det finns kunskap och erfarenhet som kan vara 
till  nytta.  Flera  deltagare  talade  om  vikten  av  att  snabbt  skapa  ett  intresse  för  den 
terapeutiska behandlingen hos ungdomen för att öka motivationen. En formulerade följande:

Man måste göra sig lite intressant, eller skapa ett intresse för det man håller på med, 
vad man kan göra för något. Vad ska det vara för mening med att komma? För det är 
inte så självklart för tonåringar.
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Det är å andra sidan också viktigt att inte på något sätt övertala den unga klienten att gå i 
terapeutisk behandling.  Istället  ska terapeuten skapa en stämning av att det är den unga 
klientens eget val att gå i terapi. 

Många deltagare ansåg att de behöver vara mer aktiva med unga omotiverade klienter än 
med vuxna klienter. De tyckte att det är viktigt att det ställs många frågor och att de måste 
vara mer ”på”, men att det samtidigt bereds plats för den unga klientens upplevelse. Flera 
menade dock att man i ett tidigt skede, till exempel under de första mötena inte ska gå in för  
mycket  på den unga klientens  problem,  utan i  stället  möjligtvis  bara benämna det.  Om 
ungdomen vill tala om sina intressen så kan samtalet handla om det. 

Då säger jag, men vad vill du prata om då? “Jag vill prata om mopeder, jag är så 
jävla arg för att jag inte får köra moped.” Ja men okej, då får man ägna samtalet åt 
det,  och  så  bokar  man  upp  ett  nytt  samtal  för  att  prata  om  mopeder,  och 
förhoppningsvis kommer dom tillbaka.

Vissa deltagare ansåg att ännu en anledning till att vara mer aktiv med unga klienter var att 
tystnad kan upplevas som jobbigt för många och kan det ibland orsaka ångest. 

Det går inte att ”humma” och sitta och lyssna, det krävs en annan aktivitet. Ångesten 
höjs hos alla när det uppstår tystnad, men tröskeln är lägre hos ungdomar. En högre 
aktivitet  krävs,  men också att  ge utrymme för  tonåringens historia.  Att  få ge sin 
berättelse är ju helande.

En deltagare ansåg dock att det är viktigt att förhålla sig lite passiv, tillbakalutad och bereda 
utrymme för klientens tänkande och känslor. Uppgiften är att skapa utrymme för den unga 
klienten. 
 

Terapeutens bemötande. I intervjuerna framkom att ett vänligt förhållningssätt i mötena 
med omotiverade ungdomar är av stor betydelse.  Med vänlighet  menades att  terapeuten 
visar nyfikenhet, ödmjukhet och ett stort intresse för den unga klienten. Att vara stabil, trygg 
och erbjuda den unga klienten kontinuitet i en många gånger kaosartad situation är av stor 
vikt. Vidare beskrevs vikten av att möta ungdomen med värme och lugn, då ungdomar ofta 
redan är väldigt stränga mot sig själva. Att vara närvarande och mentalt på plats ses som 
väsentligt. Många deltagare betonade att det är betydelsefullt att visa sig personlig med egna 
tankar och åsikter som tonåringen kan relatera till, detta för att den unga klienten ska känna 
sig mindre osäker i situationen. Flertalet betonade dock att vänlighet inte får förväxlas med 
kompisskap, eftersom terapeuten måste förhålla sig professionellt. En deltagare menade att 
om terapeuten blir kompis med den unga klienten, kan detta vara ett manipulerande sätt att 
få tonåringen att tala. Vidare nämnde flera att det är viktigt att som terapeut kunna förmedla 
en känsla av hopp om att det kan bli bättre till den unga klienten. Flera betonade också 
vikten av att använda samma språk som den unga klienten och undvika svåra begrepp för 
ökad förståelse. Terapeuten bör dock inte sänka sin språkliga nivå för mycket och därmed 
underskatta den unga klienten. Ett sätt att kontrollera att den unga klienten förstår terapeuten 
kan vara att kontinuerligt stämma av genom att fråga ”stämmer det för dig?”, och på så sätt 
skapa en dialog. 

Tidsaspekten. En annan viktig faktor för motivationen är tidsaspekten. Flera deltagare 
menade att ungdomar lever här och nu och ibland har svårigheter att tänka sig att de ska 
genomgå en terapeutisk behandling under lång tid. Detta löser terapeuten genom att inte ta 
upp hur lång tid behandlingen kommer ta, utan mer tala om här och nu.
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Om man tror att det kommer behövas en längre tids behandling och börjar prata om 
att  man ska träffas  i  två år  -  det  känns ju helt  främmande i  dom åldrarna.  Man 
behöver ju inte prata om hur lång tid det ska ta.

Klientens problemförståelse

Ägandet  av  sitt  eget  problem.  Majoriteten  av  deltagarna  underströk  vikten  av  att 
ungdomarna  ska  ges  tolkningsföreträde  på  sitt  eget  lidande.  Oavsett  underlag  från 
exempelvis föräldrar eller skolsköterska bör terapeuten gå in förutsättningslöst i samtalet 
och låta ungdomen ge sin egen syn på problemet utan att bli dömd på förhand. En deltagare 
berättade följande:

Jag måste gå med på hur deras beskrivning av verkligheten ser ut, för att ingen har 
en sanning, oavsett vad jag hört från föräldrarna. Komma så nära deras beskrivning 
som möjligt, och jag behöver inte ha någon åsikt om det är rätt eller fel eller vad jag 
uppfattar som det egentliga problemet.

En annan deltagare beskrev hur hon kunde agera i situationer där det rådde olika åsikter om 
den unge klientens problematik. “Du tycker att du har dom här problemen, dina föräldrar 
tycker att du har dom där problemen, och när jag lyssnar till er så tycker jag att det här är 
problemområdet. Vad tycker du?”

Flera deltagare betonade att det lidande som den unga klienten upplever ibland kan skilja 
sig från det  faktiska problemet.  Då är det av stor betydelse att  terapeuten tar  den unge 
klientens  upplevelse  på  stort  allvar  för  att  hitta  en  ingång  till  problemet.  En  deltagare 
förklarade detta med ett exempel gällande ätstörningar:

Så kommer ungdomen hit och säger att den känner sig så kontrollerad. Då är det 
ingen idé att  börja med att  säga,  du äter ju för lite,  slänga fakta i  ansiktet,  utan 
snarare ta deras upplevelse på stort allvar, att “det är så kränkande att alla lägger sig i 
hur jag äter” och börja med den ingången.”

En annan deltagare gav ytterligare exempel på hur problematiken kan se ut. Även detta 
handlade om ätstörningar. Hon menade att ungdomar med ätstörningar ofta upplever fysiska 
defekter på kroppen som det största problemet. Då är det viktigt att möta ungdomen i detta 
och tala om de kroppsliga defekterna, använda dessa som instrument för att nå förtroende 
och skapa en relation och så småningom komma in på det egentliga problemet. 

Upplevt  problem/lidande. Generellt  bland  deltagarna  var  att  de  snarare  tittade  på 
funktionsnivåer hos unga klienter än diagnoser.  De menade att  diagnoser i  själva verket 
säger  väldigt  lite  om en person.  En deltagare  menade att  det  kan finnas  lättmotiverade 
ungdomar med ätstörningar och svårmotiverade ungdomar med depression. Flera deltagare 
påpekade  dock  att  ett  stort  problem  med  att  motivera  unga  klienter  uppstår  när  det 
överhuvudtaget inte finns ett upplevt lidande. De menade att unga klienter som har symtom 
som de inte lider av är svåra att motivera. Ett exempel på en sådan grupp är ungdomar med 
Aspberger-problematik. Det kan handla om att föräldrarna upplever att den unga klienten 
inte har några vänner, medan ungdomen inte ser detta som ett problem. Då handlar det om 
att arbeta med föräldrarna och försöka få dem att förstå den unga klientens livsvärld.
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Klientens och terapeutens gemensamma mål

En annan viktig del i motivationsarbetet enligt flertalet deltagare är att tydliggöra terapins 
mål och tillvägagångssättet. Flera poängterade att detta arbete ska ske gemensamt med den 
unga klienten. Det är viktigt att inledningsvis informera den unga klienten om vad som är 
möjligt med terapin och därefter formulera ett gemensamt mål. Deltagarna betonade vikten 
av att den unga klienten är delaktig i målformuleringen och att det förs en öppen dialog 
kring  målet.  Deltagarna  menade  att  det  övergripande målet  med  terapeutisk  behandling 
alltid handlar om att minska ett lidande. För att öka motivationen att nå det övergripande 
målet  är  det  betydelsefullt  att  bryta  ner  målet  till  delmål.  En  deltagare  beskrev  hur 
självkänslan och motivationen stärks när delmål uppnås: 

En tjej med ätstörningar till exempel, för henne kan målet att börja äta normalt igen 
kännas  övermäktigt.  Då  kan  vi  formulera  ett  delmål  om  att  hon  ska  kunna 
koncentrera sig i skolan. Klarar man ett sådant mål, ökar tron på den egna förmågan.

Upplevelsen av den terapeutiska alliansen

En känslomässig dans

För att skapa en terapeutisk allians krävs motivation till behandling och när motivationen 
finns hos både terapeut och klient kan en allians i terapin utvecklas. Ur materialet framkom 
att den terapeutiska alliansen var svår att beskriva med ord. Många deltagare använde sig 
av metaforer såsom ”att terapeut och patient har hakat tag i varandra”, ”att hitta dansstegen 
ihop” och  ”en  känsla  av  att  vi  har  något  på  gång.”  Flertalet  deltagarna  hade  svårt  att 
beskriva hur de upplever att inte ha en terapeutisk allians med en ung klient. De menade att 
dessa ungdomar istället avslutar sina behandlingar på grund av att de saknar motivation och 
att de inte befinner sig i en situation där de anser att terapeuten kan hjälpa dem, alternativt 
att de inte upplever ett eget lidande. 

Flera deltagare vittnade om att upplevelsen av när alliansen infinner sig är tydlig och att 
den kan beskrivas som ett genombrott i behandlingen. Det beskrevs som en känsla av att 
komma vidare, att känna hopp och glädje och att både terapeuten och klienten når insikt. 
Deltagarna menade att det är någonting som lossnar och att konversationen flyter på bättre, 
att  de  efter  en  tid  av  ”hårt  arbete”  känner  att  de  når  fram till  klienten  och  att  deras 
kommentarer tas emot och ger effekt.

Tillit. Flertalet deltagare menade att tillit var en stor del av den terapeutiska alliansen 
med ungdomar. När den unga klienten börjar delge sin upplevelse av sin situation, och 
terapeuten kan möta och bära den, så uppstår en grund där tillit kan växa. Flera berättade 
att ungdomar i vissa fall behöver veta vad terapeuten tycker om olika saker innan de är 
beredda att tala om sin livssituation. Den unga klienten kan fråga om mottagningen, hur 
länge terapeuten arbetat och vad denne gjort tidigare. Vanligt är att klienten testar sig fram 
genom att endast delge delar av sin berättelse för att på så sätt säkerställa att terapeuten går 
att lita på och att information inte ”läcker ut” till exempelvis föräldrar. Beroende på hur 
terapeuten hanterar detta kan den unga klienten även berätta känsligare saker. Det framkom 
att det var betydelsefullt att tydliggöra reglerna kring sekretessen i ett tidigt skede av 
terapin för att tilliten skulle kunna växa. 
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Vi har ju anmälningsplikt till socialtjänsten och skyldighet att informera föräldrar om 
deras barn håller på med något farligt, eller har suicidplaner. Om det kommer upp i 
terapin måste jag ju göra någonting. Vi har en skyddande lagstiftning att förhålla oss 
till när vi jobbar med barn och tonåringar. Det där kan ungdomar ofta fördjupa sig i  
oändligt. Det är ett viktigt område för dom att utforska… var går den där gränsen, 
vad kommer mamma och pappa få veta?

Flera  deltagare  menade  att  man  bör  komma  överens  med  den  unga  klienten  om  vad 
föräldrarna ska få för information, utöver det som tillhör anmälningsplikten. Detta för att 
stärka tilliten och låta ungdomen känna att hon eller han är delaktig i de beslut som fattas. 
Deltagarna berättade dock att det är viktigt att inte låta ungdomen invaggas i en tro att denne 
kan säga precis vad som helst till terapeuten utan att föräldrarna får veta. I de flesta fall 
försöker de få den unge klienten att tala om eventuellt allvarligare saker för föräldrarna på 
egen hand. Alternativet är att ordna ett gemensamt möte där terapeuten tillsammans med 
klient och föräldrar kan ta upp problemet och även tala om föräldrarnas oro. På så sätt kan 
grundtilliten bevaras mellan terapeut och den unga klienten.

Flera deltagare påvisade att tilliten växer fram över tid och att det i vissa fall kan ta upp 
till flera år beroende på vilka tidigare erfarenheter klienten har av andra relationer. Många 
gånger handlar den terapeutiska behandlingen om klientens förmåga att känna tillit. Det är 
därför betydelsefullt att ge den unga klienten tid att utveckla denna förmåga i relation till 
terapeuten, för att den unga klienten sedan ska kunna applicera tilliten på relationer i det 
verkliga livet. Det är av stor vikt att terapeuten handskas med detta med stor omsorg, och 
flera deltagare betonade att det i vissa fall kan vara ett svårt arbete:

När en patient är osäker och har svårt med tilliten, måste psykoterapeuten kämpa, 
och det är inte alltid ett lätt jobb. Det är ett hårt arbete, det är som att kavla upp 
ärmarna och skyffla grus, inget finlir alls.

Kommer det en ung person som är sviken av vuxna så kan det ta länge tid för en 
terapeutisk allians att uppstå, ungdomen håller tillbaka, vilket är helt på sin plats. 
Detta måste jag visa stor respekt för.

Viktigt för tilliten är också att den unga klienten kan känna att terapeuten är förutsägbar. En 
deltagare menade att om den unga klienten säger och gör ”konstiga” saker så ska terapeuten 
trots detta förhålla sig normalt och ”finnas kvar”. Att alltid finnas på samma plats, samma 
tid och att den unga klienten vet hur det kommer se ut är viktigt för tilliten. Terapeuten kan 
inte  hur  som helst  ändra  på  de  avtalade  tiderna  eftersom detta  kan  ha  negativ  verkan. 
Flertalet deltagare nämnde kontinuitet som en grundläggande faktor för att tillit ska kunna 
utvecklas. När den unga klienten upplever att de kan tala om allting, även det allra svåraste, 
så ansåg flera deltagare att det finns en grundtillit.

Teamkänsla. En ytterligare viktig del av upplevelsen av den terapeutiska alliansen är 
terapeutens och den unga klientens känsla av att vara ett team. Flera deltagare beskrev den 
terapeutiska alliansen i termer av att terapeut och klient nått ett samarbetsklimat där båda är 
på plats i samma syfte. De beskrev en känsla av att terapin fungerade så pass bra att de inte 
behövde anstränga sig för att få det att fungera. När den unga klienten upplever att hjälp 
finns att hämta hos terapeuten, så kan alliansen utvecklas. Det rör sig om en ömsesidig 
hjälprelation, där även terapeuten känner att det finns något att ge. Klienten ser terapeuten 
som ett redskap för att må bättre och inser att terapeuten vill denne väl.
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Det är ömsesidigt. ”Du och jag, vi håller på med ett arbete ihop och vi använder ord 
och försöker komma underfund med olika saker. Du hjälper mig genom att berätta 
och jag hjälper  dig genom att  försöka  förstå  och sen kan vi  tillsammans kanske 
komma på någon lösning eftersom vi båda har samma mål, att du ska må bättre.”

 Relationen tål mer. Innan alliansen infunnit sig mellan terapeut och klient beskrev 
deltagarna att det varit nödvändigt att handskas mer försiktigt med den unga klienten, att 
inte gå på så hårt och att inte ge uttryck för egna åsikter, utan låta den unga få ge sin 
berättelse utan att bli värderad och dömd. När deltagarna upplevde att det finns en 
terapeutisk allians kan de ifrågasätta klienten på ett sätt de inte kunnat tidigare. De menade 
att relationen tål mer, och att klienten klarar av terapeutens interventioner, det vill säga, de 
tekniker som terapeuten använder i sin behandling. Deltagarna beskrev att vid en terapeutisk 
allians klarar den unga klienten av ”sanningen” i högre utsträckning och terapeuten vågar 
utmana klienten. Terapeuten kan utmana den unga klienten utan att riskera ett avhopp eller 
uteblivande. Det finns något som knyter terapeuten och klienten samman, något starkt som 
inte ger vika i första taget.

Jag bryr mig, jag vågar ifrågasätta och säga vad jag verkligen tycker och klienten 
kan ta emot det utan att bli arg. Jag kan säga: ”vad menar du?” Och klienten kan 
säga samma sak till mig. Vi vågar mer, för att vi fattat tycke för varandra - en allians 
har växt fram.

Diskussion 

I  förarbetet  till  studien  förstod  författarna  att  motivation  var  en  förutsättning  för  att  en 
allians skulle kunna etableras mellan klient och terapeut. Ur detta uppkom intresset kring 
hur terapeuter möter och motiverar ungdomar som inte tagit eget initiativ till en terapeutisk 
behandling. Studien visar att motivation och terapeutisk allians är två tätt sammankopplade 
begrepp och att det är svårt att skilja dem från varandra. 

Syftet med föreliggande studie var att identifiera betydelsefulla faktorer för att motivera 
ungdomar  till  terapeutisk  behandling  samt  terapeuters  upplevelse  av  den  terapeutiska 
alliansen med ungdomar.  Resultatet  visade att  upplevelsen av den terapeutiska alliansen 
med  ungdomar  var  svår  att  beskriva.  Författarna  kunde  dock  urskilja  ett  tema:  en 
känslomässig dans. Betydelsefulla faktorer gällande ungdomars motivation var: betydelsen 
av eget initiativ, föräldrarnas stöd, terapeutens lyhördhet, klientens problemförståelse samt 
klientens och terapeutens gemensamma mål.

Betydelsefulla faktorer för motivation till terapeutisk behandling

Vissa  delar  av  resultatet  stämmer  väl  överens  med  tidigare  forskning  kring 
motivationsarbetet med ungdomar. Författarna har även funnit andra faktorer ur materialet 
som deltagarna lyfte fram som betydelsefulla.

Hawley och  Weisz  (2003)  menar  att  en  stor  skillnad  mellan  ungdomar  och  vuxna  i 
terapeutisk behandling är att föräldrarna är involverade i ungdomarnas behandling och att 
terapeuten därmed har fler personer att arbeta med. De menar också att terapeuter ofta är 
överens  med  föräldrarna  om  målet  med  behandlingen.  Av  resultatet  att  döma  lyssnar 
terapeuterna  till  föräldrarna,  men anser  att  det  är  av störst  vikt  att  lyssna till  den unga 
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klientens upplevelse och möta denne där den är,  att  den unga klienten får äga sitt  eget 
problem. Författarna delar deltagarnas uppfattning och tänker att det måste vara svårt att 
bedriva terapeutisk behandling utifrån någon annans önskan om målet. Av studien framgår 
det också tydligt att deltagarna finner det betydelsefullt att föräldrarna är delaktiga i terapin 
med unga klienter. Med delaktighet menas att föräldrarna ska finnas som ett stöd till den 
unga klienten och att det är av stor vikt att de inte lägger sig i och är för pådrivande. Kanske 
är det av ännu större vikt att föräldrarna håller sig på avstånd när de har initierat kontakten 
eftersom de redan har varit starkt pådrivande.

Miller och Rollnick (2003) menar att motivationen till terapeutisk behandling ökar då 
den unga klienten får känslan av att den väljer att göra något för sig själv. Detta är i linje 
med de mottagningar som har policyn att den unga klienten ska kontakta mottagningen på 
egen hand. Det verkar rimligt att om ungdomen kontaktar mottagningen själv ökar känslan 
av självbestämmande, vilket kan ses som ett bättre utgångsläge för behandlingen i och med 
en ökad motivation.  Vidare har  Miller och Rollnick (2003) utvecklat  sex motivationella 
principer som format MET. Den första principen handlar om att terapeuten hellre ska lyssna 
än tala i terapin med den unga klienten. Anmärkningsvärt är att studiens resultat visade att 
flertalet deltagare menade att det är av större vikt att vara aktiv och ställa många frågor när 
det gäller omotiverade ungdomar. Kanske beror det på att unga omotiverade klienter har 
svårt att inledningsvis öppna sig och samtala. Det är alltså troligen av större betydelse i 
terapeutiska relationer med unga klienter att terapeuten är lyhörd för klientens motivation 
och utifrån det antar ett förhållningssätt.

Att  respekt  är  en  viktig  faktor  för  motivationsarbetet  stämmer  överens  med  tidigare 
forskning (Miller & Rollnick, 2003). Det är dock intressant att det rådde skilda meningar 
kring respekten bland studiens deltagare. Samtliga var överens om att respekten för den 
unga klienten var självklar.  Vissa menade dock att  den unga klienten inte  behövde visa 
samma typ av respekt för terapeuten. Andra menade att det är av stor vikt att respekten var 
ömsesidig  och  att  det  var  terapeutens  ansvar  att  lära  den  unga  klienten  vad  som  var 
acceptabelt i relationer. För att respekt ska uppstå i den terapeutiska relationen krävs alltså 
ett växande krav på ömsesidigt ansvarstagande, men också åtminstone inledningsvis en hög 
grad av tolerans från terapeutens sida.

Binder et  al.  (2008) betonar att  terapeuten måste anta en roll  som den unga klienten 
accepterar och att det mest lyckade är när terapeuten har en förmåga att läsa av sin klient 
och utifrån det anta en roll som passar klienten. I studiens resultat framgick att vänlighet är 
av störst betydelse för omotiverade ungdomar. Deltagarna betonade dock att det är viktigt 
att skilja mellan vänlighet och vänskap. Detta är i samklang med vad Anna Freud (1946) 
påvisade, nämligen att se upp med önskemål om att relationen mellan terapeut och klient 
ska uppfylla andra behov, till exempel vänskap.

En motivationsfaktor i resultatet handlar om tidsaspekten. Flera av deltagarna menade att 
det  är  av stor  betydelse att  inte  tala  om långvariga behandlingstider  med unga klienter. 
Ungdomar  har  en  annan  syn  på  tiden  och  kan  skrämmas  om  terapeuten  inledningsvis 
berättar  att  behandlingen  exempelvis  kan  ta  två  år.  Detta  är  något  som författarna  inte 
påträffat i tidigare forskning. Däremot har Digiuseppe et al. (1996) betonat att det är viktigt 
att  ta  hänsyn  till  andra  utvecklingsmässiga  aspekter  med  ungdomar.  De  talar  mer  om 
ungdomars  vilja  att  vara  oberoende  och  självbestämmande  som  viktiga  faktorer  att  ta 
hänsyn till.

Weinberger (2005) menar att den information som terapeuten ger till den unga klienten 
måste vara tydlig, begriplig och innehålla bra argument.  I denna studie betonades också 
vikten av att terapeuten visar att kunskap och erfarenhet finns att hämta, som kan vara den 
unga klienten till hjälp.

I  resultatet  framkom  skilda  åsikter  om  betydelsen  av  vem  som  tar  kontakt  med 
terapeuten. Flera deltagare menade att det är nödvändigt att den unga klienten tar kontakt 
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med  mottagningen  på  egen  hand  för  att  på  så  sätt  försäkra  sig  om  att  ungdomen  är 
motiverad och redo att  genomgå en terapeutisk behandling.  Andra menade att  det är  av 
mindre  relevans  vem som tar  den  första  kontakten  och  att  huvudsaken  är  att  klienten 
infinner sig på mottagningen. Miller och Rollnick (2003) beskriver att motivation består av 
tro,  vilja  och  att  vara  redo  och  att  dessa  delar  krävs  för  att  ungdomen  ska  kunna  nå 
förändring.  Det  finns  alltså  en  risk  för  att  den  unga  klienten  varken  är  redo  eller  vill 
förändras när någon annan än denne själv söker terapeutisk behandling. Miller och Rollnick 
(2003) menar också att den unga klienten kan reagera med motstånd när någon annan tar 
kontakten,  vilket  i  sin tur kan leda till  minskad motivation.  Trots att  den unga klienten 
upplever ett lidande bör det också finnas en vilja till att undersöka om förändring är möjlig, 
det vill säga det andra stadiet (begrundande) i Transtheoretical Model of Change (Prochaska 
et al., 1992). Det är rimligt att med ovannämnda argument anta att en policy där den unga 
klienten måste ta den första kontakten med mottagningen är fördelaktig.

Problem som dock kan uppstå med mottagningar som endast tar sig an ungdomar som 
kontaktar  terapeuter  på egen hand är att  de utesluter  de ungdomar som inte  vågar  eller 
saknar kraft att ringa upp en mottagning själv. Det kan också röra sig om att ungdomar 
tycker att  det är genant att  be om hjälp och även att  det råder en viss tabu i  samhället 
gällande terapeutisk behandling. Detta synsätt kan jämföras med primärvården där dessa 
krav på ungdomen inte finns. Det bör dock poängteras att egen motivation inte är ett krav 
för att genomgå somatisk behandling.

Miller och Rollnick (2003) beskriver att motivation är något som finns i klienten och kan 
väckas. Motivation uppstår i samspel med andra människor. Terapeuten kan inte tvinga fram 
motivation men kan visa för klienten att förändring är möjlig och öka tron på den egna 
förmågan. Denna studie visade att många ungdomar upplever ett lidande men saknar insikt 
om vad det beror på och har svårt att föreställa sig att förändring till det bättre är möjlig. Om 
terapeuten kan förmedla att hjälp finns att få kan ungdomens motivation öka. Studien visade 
att det enda som egentligen behövs i en terapi är att ungdomen upplever ett lidande. Detta 
tyder på att motivation inte nödvändigtvis behöver finnas med från början för en lyckad 
terapeutisk behandling, men att det är en stor fördel. Ytterligare problem är att det inte går 
att försäkra sig om att ungdomen är motiverad till behandling enbart för att denne kontaktar 
terapeuten själv. I vissa fall kan omgivningen vara starkt pådrivande till att den unga ska 
genomgå en behandling trots att ungdomen själv inte är redo.

Fördelar  kan  finnas  med båda  synsätten.  Det  är  dock viktigt  att  föra  upp ämnet  till  
diskussion för att kunna möta ungdomar på bästa sätt. Författarna har förstått att motivation 
är  ett  svårdefinierat  begrepp och att  det  inte  handlar  om att  vara  motiverad  eller  icke-
motiverad utan att det snarare rör sig om en skala.

Upplevelsen av den terapeutiska alliansen

Den terapeutiska  alliansen har  i  tidigare  forskning visat  sig  vara  avgörande för  en god 
behandling  och  symtomlindring.  Även  denna  studie  visar  att  så  är  fallet.  Inledningsvis 
beskrevs Bordins (1979) definition av en terapeutisk allians. Han menar att den består av tre 
delar:  bandet,  tillvägagångssättet  och målet.  De teman som författarna  kunnat  urskilja  i 
deltagarnas beskrivning av upplevelsen av en terapeutisk allians har till stor del handlat om 
det känslomässiga bandet mellan terapeut och klient, alltså den första delen i Bordins (1979) 
modell. I denna studie har varken mål eller tillvägagångssätt beskrivits som en väsentlig del 
av upplevelsen av den terapeutiska alliansen. Detta kan ha sin förklaring i att alla deltagare 
var psykodynamiskt inriktade och att det inom den traditionen i första hand läggs stor vikt 
på  det  känslomässiga  bandet  mellan  terapeut  och  klient.  Man kan undra  över  huruvida 
upplevelsen  av  en  terapeutisk  allians  hade  beskrivits  mer  i  termer  av  mål  och 
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tillvägagångssätt om tolv terapeuter med KBT-inriktning valts ut. Att det är viktigt med ett 
gemensamt mål för terapeut och klient framkom dock som en motivationsfaktor. 

Fitzpatrick  och Irannejad  (2008)  benämner  att  fokus  bör  ligga  på  det  känslomässiga 
bandet mellan terapeut och klient i de fall då klienten saknar motivation. Detta kan vara en 
förklaring  till  att  studiens  deltagare  diskuterat  det  känslomässiga  bandet  som det  mest 
avgörande. Författarna tänker sig att studiens syfte har påverkat deltagarna att tänka i termer 
av låg motiverade ungdomar även när det gäller frågan kring den terapeutiska alliansen.

Metoddiskussion

Med anledning av syftet i undersökningen valdes en kvalitativ metod med intervjuer som 
redskap för datainsamlingen. Den valda metoden ansågs vara fördelaktig då författarna mer 
ingående  ville  ta  del  av  terapeuternas  kunskap,  erfarenheter  och  upplevelser.  Genom 
intervjuerna erhölls en djupare förståelse för terapeuternas upplevelse av den terapeutiska 
alliansen med ungdomar och viktiga faktorer för att motivera ungdomar till behandling.

Det var svårt att finna deltagare till undersökningen på grund av stor arbetsbelastning på 
mottagningarna.  Önskemålet  var  ursprungligen  deltagare  inom  Barn  och 
ungdomspsykiatrin. Detta för att författarna tagit del av information om att det på dessa 
mottagningar, i de flesta fall, är föräldrarna som initierar kontakten med terapeuten, vilket 
ökar risken för låg motivation hos ungdomen. Samtliga mottagningar i Stockholmsområdet 
kontaktades både via brev och telefonsamtal. Därefter kontaktades mottagningarna ett flertal 
gånger via telefon vilket resulterade endast i tre intervjuer. Författarna fick då vända sig till 
andra mottagningar  varav tre  mottagningar hade som policy att  ungdomen ska kontakta 
terapeuten på egen hand. Detta diskuterades som ett eventuellt problem med tanke på syftet. 
Efter analysen av intervjuerna framkom dock värdefull information ur materialet vilket gav 
en  bredare  syn  på  vad  som  kan  vara  betydelsefullt  för  motivationen  till  terapeutisk 
behandling. Det bör poängteras att även om den unga klienten kontaktar mottagningen på 
egen hand så kan någon annan i omgivningen vara en pådrivande faktor, vilket i sin tur kan 
resultera i låg motivation. 

Validiteten i undersökningen är hög, det vill säga författarna anser sig ha undersökt det 
som avsågs  med  studien,  detta  genom intervjuguiden  och  intervjuerna.  En  pilotintervju 
genomfördes  för  att  kontrollera  att  intervjuguiden  fångade  syftet.  Därefter  genomförde 
författarna de två första intervjuerna gemensamt för att på så vis öka likformigheten i sättet 
att genomföra intervjuerna. Resterande intervjuer genomfördes separat. 

De deltagare som väl tog sig tid och ställde upp på att låta sig intervjuas hade ett stort 
engagemang och intresse  för  ämnet,  vilket  gav  rik  information  till  undersökningen och 
därmed stärkte den interna validiteten. En intervjusituation kan upplevas som obekväm och 
utelämnande, speciellt när samtalet spelas in. Författarna upplevde inte att deltagarna kände 
sig obekväma på något vis, utan lugnt och genomtänkt kunde förmedla svaren på frågorna. 
Detta kan förklaras av deltagarnas vana vid samtal.

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuare som har goda bakgrundskunskaper 
inom ämnet inför intervjutillfället har bättre förutsättningar att ställa relevanta följdfrågor. 
Eftersom författarna var väl insatta i ämnet kunde intervjuguiden ofta frångås och väsentliga 
följdfrågor ställas när tillfälle gavs. En ytterligare anledning till goda förkunskaper inom 
ämnet enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att det då finns en god förutsättning till att nå 
en  mer  jämlik  situation.  Trots  nivåskillnader  i  kunskap och erfarenhet  mötte  deltagarna 
författarna  med  stor  respekt  och  engagemang.  Flera  av  deltagarna  klargjorde  efter 
intervjuerna  att  många  frågor  var  intressanta  och  gav  dem  en  tankeställare  kring  den 
terapeutiska alliansen och ungdomars motivation till  behandling.  Goda förkunskaper kan 
även diskuteras som en validitetsaspekt. Att vara väl insatt i ett ämne kan färga tolkningen 
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av materialet. Författarnas förförståelse i denna studie kommer från tidigare forskning. I den 
mån det går har författarna trots detta försökt förhålla sig neutrala.

Det kan diskuteras hur resultatet påverkades av att deltagarna fick ta del av frågorna i 
förväg. Det är dock svårt för författarna att veta vilka deltagare som läst igenom frågorna 
och hur noga de reflekterat över dessa innan intervjun. Detta går bara att spekulera i, men 
författarna anser dock att spontana svar från deltagarna inte var av stor betydelse för syftet 
med undersökningen. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att redovisa citat kopplade till resultatet är ett sätt att 
stärka  validiteten.  I  resultatet  användes  citat  för  förtydliga  kopplingen  mellan 
intervjumaterialet och författarnas tolkning av dem. Detta ger läsaren en viss möjlighet att 
bedöma författarnas tolkningar, även om citaten är utvalda av författarna själva.

Kvale  och  Brinkmann  (2009)  redogör  att  reliabiliteten  (tillförlitligheten)  i  kvalitativ 
forskning bland annat handlar om huruvida resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter 
och av andra forskare. Det är en svår fråga att besvara. Det kan till exempel diskuteras om 
svaren  hade  varit  annorlunda  om  författarna  presenterat  sig  med  en  annan  bakgrund, 
exempelvis  studier  vid  psykologprogrammet?  Vidare  kan  det  diskuteras  om  resultat 
påverkades  av  det  faktum  att  samtliga  terapeuter  hade  en  psykodynamisk  inriktning. 
Troligen  hade resultatet  blivit  åtminstone  delvis  annorlunda om intervjuerna genomförts 
med terapeuter med KBT-inriktning,  då möjligen mål  och tillvägagångssätt  i  terapeutisk 
behandling varit i större fokus.

Enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  råder  det  skilda  meningar  angående 
generaliserbarheten inom kvalitativ forskning där en vanlig invändning är det låga antalet 
intervjupersoner. Författarna är medvetna om att resultatet inte är generaliserbart för alla 
terapeuter,  detta  var  inte  heller  intentionen.  Förhoppningen  var  att  bidra  till  ytterligare 
kunskap kring ungdomar i terapeutisk behandling utifrån terapeuters erfarenhet. 

Slutsats

Denna  studie  har  belyst  ett  flertal  faktorer  som  är  betydelsefulla  för  unga  klienters 
motivation till terapeutisk behandling samt upplevelsen av den terapeutiska alliansen. En 
stor del har handlat om betydelsen av eget initiativ till terapeutisk behandling. Eftersom det 
finns åtskilliga synsätt  gällande detta  efterlyser  författarna vidare forskning.  Beträffande 
upplevelsen av den terapeutiska alliansen visade resultatet att det känslomässiga bandet är 
av stor betydelse.  En stor del forskning kring den terapeutiska alliansen har fokuserat på 
terapeuternas perspektiv. Det skulle vara intressant att vidare undersöka den terapeutiska 
alliansen, och då ur ungdomars perspektiv.
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