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Tack! 
 
Vi vill tacka de ungdomar som ställt upp och så generöst delat med sig 
av sina erfarenheter. Vi har lärt oss mycket av er och blivit inspirerade 
i vårt framtida arbete med barn och ungdomar.  
Tack också till Örjan Tirén som initierade studien.    
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“TRUST	 IS	 A	 TWO‐WAY	 STREET”	 –	 HUR	 TIO	 UNGDOMAR	
TYCKER	ATT	EN	SAMTALSBEHANDLARE	SKA	VARA	
	

Anna‐Maria	Arnström	och	Ingrid	Eriksson	
	
	

Den	ökade	psykiska	ohälsan	bland	ungdomar	 ställer	krav	på	behandlare	att	 effektivisera	olika	
typer	 av	 behandlingar,	 t.ex.	 samtal.	 Samtidigt	 anses	 det	 svårt	 att	 behandla	 ungdomar,	 och	det	
finns	 få	 empiriska	 studier	 som	belyser	 vilka	 aspekter	 som	 ökar	möjligheten	 att	 få	 ett	 positivt	
resultat	 av	 samtalsbehandling	 (Bolton	 Oetzel	 &	 Scherer,	 2003).	 Syftet	 med	 studien	 var	 att	
undersöka	 hur	 ungdomar,	 med	 erfarenhet	 av	 samtalsbehandling,	 tycker	 att	 en	
samtalsbehandlare	ska	vara.	En	retrospektiv	 intervjustudie	genomfördes	med	10	informanter	i	
åldern	 19‐22	 år	 som	 hade	 erfarenheter	 av	 samtalsbehandling	 under	 tonårstiden.	 En	
innehållsanalys	resulterade	i	fyra	övergripande	teman.	Dessa	var	Ungdomars	olika	behov,	Mötas	
som	personer,	Ta	det	lugnt	och	Respekt.	Delar	av	resultatet	i	studien	låg	i	linje	med	den	forskning	
som	 finns	 kring	 vuxenterapier	 och	 vilka	 egenskaper	 hos	 terapeuten	 som	 där	 är	 önskvärda.	
Utvecklingspsykologiska	aspekter	kan	dock	göra	att	kvalitéer	hos	terapeuten,	som	visat	sig	ha	ett	
samband	med	en	god	terapeutisk	relation	i	vuxenterapier,	är	extra	viktiga	i	ungdomsterapier.	En	
tolkning	 av	 materialet	 var	 att	 ungdomarna	 önskade	 en	 vänskapsinriktad	 relation	 med	
terapeuten.	
	
	
Under	 efterkrigstiden	 har	 hälsan	 för	 unga	 personer	 förbättrats,	 men	 sedan	
1990‐talet	 har	 ungdomars	 psykiska	 ohälsa	 försämrats	 jämfört	 med	 andra	
åldersgrupper	(Socialstyrelsen,	2009,	Folkhälsorapport	2009).	Denna	ökning	kan	
mätas	dels	 i	 självrapporterade	besvär,	dels	 i	hur	många	ungdomar	som	vårdas	
på	 sjukhus	 för	 olika	 typer	 av	 psykiska	 besvär.	 I	 slutet	 av	 1980‐talet	 var	 det	 9	
procent	av	kvinnorna	och	4	procent	av	männen	i	åldern	16‐24	år	som	uppgav	att	
de	 besvärades	 av	 oro,	 ångest	 eller	 ängslan.	 I	mitten	 av	 2000‐talet	 hade	 denna	
andel	ökat	till	30	respektive	14	procent.	Socialstyrelsen	(2009,	Folkhälsorapport	
2009)	rapporterar	att	även	andelen	unga	som	vårdas	på	sjukhus	för	depression	
har	ökat.	Mellan	1997	och	2007	har	det	skett	en	fyrdubbling	av	andelen	unga	i	
åldern	 16‐19	 år	 som	 vårdas	 på	 sjukhus	 för	 denna	 diagnos.	 När	 det	 gäller	
självmordsförsök	 så	 har	 andelen	 ökat	 sedan	 början	 av	 1990‐talet	 för	 unga	
kvinnor,	 och	 sedan	 slutet	 av	 1990‐talet	 för	 unga	 män.	 Även	 slutenvården	 för	
ångesttillstånd,	 depressioner	 och	 självmordsförsök	har	 ökat	 för	 åldersgruppen	
15‐24	år	(Socialstyrelsen,	2010).		
	
När	 det	 gäller	 ungdomar	 13‐18	 år	 med	 psykiska	 problem	 så	 är	 Barn‐	 och	
Ungdomspsykiatrin	(BUP)	den	största	vårdgivaren,	i	volym	räknat	(SOU,	2006).	
BUP	 erbjuder	 flera	 olika	 typer	 av	 behandlingar.	 I	 den	 granskning	 som	
Socialstyrelsen	 (2009,	Barn‐	och	ungdomspsykiatri	 ‐	vård	på	olika	villkor)	 gjort	
framgår	att	den	vanligaste	behandling	som	dokumenteras	är	samtal.	Det	är	dock	
svårt	att	utifrån	dokumentationen	avgöra	 i	vilken	grad	samtalen	har	ett	 tydligt	
terapeutiskt	syfte.	Den	ökade	psykiska	ohälsan	bland	ungdomar	ställer	krav	på	
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behandlare	att	effektivisera	olika	 typer	av	behandlingar,	 t.ex.	 samtal.	Samtidigt	
anses	det	svårt	att	behandla	ungdomar,	och	det	 finns	 få	empiriska	studier	som	
belyser	 vilka	 aspekter	 som	 ökar	 möjligheten	 att	 få	 ett	 positivt	 resultat	 av	
samtalsbehandling	(Bolton	Oetzel	&	Scherer,	2003).		
	
Nedan	 följer	 några	 utvecklingspsykologiska	 aspekter	 och	 andra	 faktorer	 som	
kan	 ha	 betydelse	 när	man	 ska	 samtala	med	 ungdomar	 i	 ett	 terapeutiskt	 syfte.	
Därefter	beskrivs	forskningsläget	vad	gäller	begreppet	terapeutisk	relation	med	
vuxna	respektive	ungdomar.		
					
Definition	av	begrepp	
Begreppet	 ungdomar	 är	 i	 litteraturen	 och	 i	 olika	 studier	 ett	 flytande	 begrepp	
som	 kan	 innefatta	 personer	 från	 12	 upp	 till	 24	 år.	 Begreppen	 behandling	 och	
terapi	används	i	texten	omväxlande	som	synonymer	till	samtalsbehandling.	Med	
samtalsbehandlare	 eller	 behandlare	 avses	 en	 person	 som	 har	 samtal	 med	
patienter	 i	 ett	 terapeutiskt	 syfte,	 utan	 att	 utbildningsnivån	 är	 preciserad.	 För	
omväxlings	 skull	 används	 ibland	 begreppet	 terapeut	 som	 synonym	 till	
samtalsbehandlare	och	behandlare.				
	
Ungdomstiden	
Tonårstiden	 innebär	 många	 stora	 förändringar,	 både	 på	 det	 fysiologiska	 och	
psykologiska	 planet.	 Meeks	 och	 Bernet	 (refererat	 i	 Wrangsjö	 &	 Winberg	
Salomonsson,	2006)	menade	att	det	handlar	om	att	 ”överleva	puberteten”	och	
avsåg	 med	 detta	 en	 rad	 uppgifter	 som	 ungdomar	 måste	 klara	 under	 denna	
period.	Det	handlar	bland	annat	om	att	acceptera	de	kroppsliga	förändringarna,	
skapa	 sig	 en	 egen	 identitet,	 frigöra	 sig	 från	 sina	 föräldrar,	 bygga	 upp	 ett	 eget	
socialt	 nätverk,	 formulera	 sina	 egna	 värderingar,	 ha	 en	 plan	 för	 att	 kunna	
försörja	sig	själv	och	utveckla	sina	kognitiva	förmågor.		
	
De	 fysiska	 förändringarna	under	denna	period	omfattar	bland	annat	en	kraftig	
tillväxtspurt	och	stora	hormonella	 förändringar.	Könsmognaden	 innebär	delvis	
att	den	egna	kroppen	kan	upplevas	som	ny	och	att	självuppfattningen	påverkas	
(von	Tetzchner,	2005).	Nya	sexuella	känslor	kan	upplevas	som	både	positiva	och	
skrämmande	(Wrangsjö	&	Winberg	Salomonsson,	2006).		
	
När	man	arbetar	med	ungdomar	 är	det	 viktigt	 att	 vara	medveten	om	de	 stora	
individuella	variationer	som	finns	under	denna	period	både	vad	gäller	fysisk	och	
psykisk	utveckling.	Det	kan	som	behandlare	också	vara	lätt	att	tro	att	en	fysisk	
mognad	åtföljs	 av	 samma	nivå	 vad	 gäller	 kognitiv	 förmåga,	men	det	 finns	 inte	
någon	sådan	automatisk	koppling	(Holmbeck	&	Updegrove,	1995).	
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Att	skapa	en	egen	identitet		

Den	övergripande	utvecklingsuppgiften	under	ungdomstiden	är	att	skapa	sig	en	
egen	 identitet	 och	 frigöra	 sig	 från	 sina	 föräldrar	 (Wrangsjö	 &	 Winberg	
Salomonsson,	 2006;	 von	 Tetzchner,	 2005).	 Blos	 (refererat	 i	 Johansson,	 2006)	
menade	att	 tonåringen	måste	genomgå	en	andra	 individuation	som	innebär	att	
man	frigör	sig	från	föräldrarna	på	”ett	inre	psykologiskt	plan”.	Målet	är	att	uppnå	
autonomi	 som	 en	 vuxen	 person	 (Schedin,	 1977).	 Teoretikern	 Erik	Homburger	
Erikson	såg	utvecklingen	av	en	egen	identitet	som	kärnan	i	utvecklingen	under	
tonårstiden	 (Wrangsjö	 &	 Winberg	 Salomonsson,	 2006).	 Han	 delade	 upp	
identiteten	i	en	biologisk,	psykologisk	och	social	del	(Johansson,	2006).	Med	den	
biologiska	delen	avses	det	som	är	förknippat	med	vårt	kön,	kropp	och	utseende.	
Den	 psykologiska	 delen	 innefattar	 bland	 annat	 känslor	 och	 intressen.	 Den	
sociala	aspekten	innebär	att	identiteten	uttrycks	på	olika	sätt	i	olika	miljöer	och	
kulturer	(Hwang	&	Frisén,	2005).	Under	ungdomstiden	sker	förändringar	 i	alla	
dessa	tre	delar	och	detta	skapar,	enligt	Erikson,	en	identitetskris	som	samtidigt	
är	 en	 vändpunkt	 för	 tonåringen	 (Frisén,	 2006).	 För	 att	 uppnå	 en	 fast	 identitet	
ansåg	Erikson	att	fyra	aspekter	måste	vara	uppfyllda:		

- att	man	känner	sig	hemma	i	sin	egen	kropp	
- att	man	har	en	känsla	av	kontinuitet	när	man	minns	sig	själv	bakåt	i	tiden	
- att	 man	 känner	 sig	 uppskattad	 och	 respekterad	 av	 de	 människor	 som	

man	ser	upp	till	
- att	man	har	en	känsla	av	att	man	vet	vad	man	sysslar	med	

För	tonåringen	kan	dessa	fyra	aspekter	bland	annat	sägas	handla	om	att	känna	
sig	 hemma	 med	 kroppen	 och	 de	 nya	 sexuella	 möjligheter	 som	 puberteten	
innebär	samt	att	skapa	mer	jämställda	relationer	med	sina	föräldrar	och	andra	
vuxna.	 I	 tonåren	 är	 det	 inte	 längre	 någon	 självklarhet	 vem	 eller	 vilka	 som	 är	
auktoriteter,	utan	detta	avgörs	av	 tonåringen	själv.	Det	är	också	viktigt	att	den	
unga	 människan	 känner	 sig	 bekräftad	 av	 personer	 som	 upplevs	 som	 viktiga	
(Wrangsjö	&	Winberg	Salomonsson,	2006).		
	
Psykologen	 James	 Marcia	 utgick	 från	 Erikson	 i	 sina	 teorier	 om	
identitetsutveckling	 (Frisén	 &	 Hwang,	 2006).	 Marcia	 betonade	 att	 identiteten	
växer	 fram	 i	 en	 växelvis	 process	 mellan	 att	 utforska	 och	 att	 ta	 ställning.	
Tonåringen	måste	få	testa	och	pröva	olika	roller	samtidigt	som	han/hon	gör	val	
vad	gäller	yrke	och	framtida	partner/partners.	Marcia	ansåg	att	man	kan	dela	in	
ungdomar	 i	 fyra	 grupper	 beroende	 på	 hur	 långt	 de	 nått	 i	 processen	 av	 att	
utforska	och	ta	ställning	(Frisén	&	Hwang,	2006).	De	fyra	grupperna	är:		

- Fullbordad	identitet:	En	mogen	nivå	där	ungdomen	har	testat	olika	roller	
och	så	småningom	kommit	fram	till	egna	värderingar	och	mål.		

- Moratorium:	 Ofta	 en	 övergångsfas	 till	 en	 mer	 fullbordad	 identitet	 där	
ungdomen	 känner	 sig	 osäker	 och	 växlar	 mellan	 upproriskhet	 och	
anpassning.		
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- För	 tidig	 identitet:	 Ungdomen	 har	 bestämt	 sig	 utan	 att	 först	 ha	 prövat	
olika	 roller	 och	 identiteter.	 Ibland	 har	 man	 tagit	 över	 föräldrarnas	
värderingar,	utan	att	själv	ta	ställning.		

- Identitetsförvirring:	Ungdomen	undviker	utforskandet	och	har	inte	hittat	
några	värderingar	som	man	har	gjort	till	sina.	Detta	kan	skapa	en	känsla	
av	 ensamhet	 medan	 det	 för	 andra	 inte	 upplevs	 som	 något	 större	
bekymmer.		
	

Identitetsutvecklingen	 kan	 vara	 komplicerad	 men	 det	 är	 samtidigt	 viktigt	 att	
betona	 att	 behandlare,	 som	 ofta	 tillhör	 en	 äldre	 generation,	 kanske	 projicerar	
sina	egna	svårigheter	att	känna	sig	hemma	 i	dagens	samhälle	på	 tonåringarna.	
De	 flesta	 tonåringar	 kanske	 inte	 tycker	 att	 det	 är	 så	 komplicerat	 att	 växa	 upp	
idag	 som	många	 ur	 den	 äldre	 generationen	 skulle	 tycka.	 Som	 terapeut	 är	 det	
viktigt	att	vara	medveten	om	att	perspektiven	kan	vara	olika	beroende	på	vilken	
generation	man	tillhör	(Wrangsjö	&	Winberg	Salomonsson,	2006).		
	

Kognitiv	utveckling	
Enligt	 Piaget	 utvecklas	 förmågan	 till	 formellt	 tänkande	 vid	 cirka	 12	 års	 ålder	
(von	Tetzchner,	2005).	Detta	innebär	en	växande	förmåga	att	tänka	abstrakt,	att	
resonera	hypotetiskt	och	ha	funderingar	kring	hur	man	själv	tänker.	Ungdomar	
blir	i	denna	ålder	ofta	intresserade	av	att	diskutera	politik,	moralfrågor	och	etik.	
Det	blir	nu	möjligt	att	resonera	mer	systematiskt	och	logiskt,	samt	att	samordna	
olika	idéer	och	kunna	tänka	sig	vad	som	är	möjligt	i	förhållande	till	verkligheten	
(Hwang	 &	 Frisén,	 2005).	 Den	 ökade	 kognitiva	 förmågan	 gör	 det	 möjligt	 för	
tonåringen	 att	 hantera	 sina	 känslostormar	 på	 ett	 bättre	 sätt	 (Wrangsjö	 &	
Winberg	Salomonsson,	2006).	Trots	det	kan	unga	ha	en	mer	begränsad	förmåga	
att	 förstå	 sina	 emotionella	 problem	 och	 hur	 de	 kan	 hanteras	 (Martin,	 Romas,	
Medford,	Leffert	&	Hatcher,	2006).		
	
I	terapi	har	det	visat	sig	vara	viktigt	med	tydliga	individuella	mål	som	kopplas	till	
olika	 delmål/uppgifter.	 Även	 om	 förmågan	 att	 tänka	 på	 framtiden	 utvecklas	
starkt	 under	 tonårstiden,	 kan	 det	 för	 en	 del	 ungdomar	 vara	 svårt	 att	 se	 en	
koppling	mellan	mer	 långsiktiga	 och	 kortsiktiga	mål.	 För	 att	 kunna	 göra	 detta	
krävs	 att	 man	 kan	 tänka	 hypotetiskt,	 och	 att	 man	 kan	 överföra	 insikter	 och	
erfarenheter	från	terapisituationen	till	verkligheten	utanför	terapirummet,	samt	
skjuta	upp	belöningar	(Zack,	Castonguay	&	Boswell,	2007).	Ungdomars	kognitiva	
förmåga	är	således	 inte	 fullt	utvecklad	men	är	på	god	väg,	vilket	har	betydelse	
för	 terapins	 utformning.	 Behandlingen	 kan	 också	 behöva	 modifieras	 och	 man	
kan	 till	 exempel	 utforma	 alternativa	 versioner	 av	 samma	 typ	 av	 behandling	
(Holmbeck	&	Updegrove,	1995).		
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Ungdomsterapi	
När	man	arbetar	med	barn	och	ungdomar	är	det	avgörande	att	känna	till	de	olika	
utvecklingsfaser	 som	 individen	 normalt	 genomgår	 under	 denna	 period	
(Holmbeck	&	Updegrove,	1995).	Om	man	inte	vet	att	det	under	denna	period	är	
normalt	 att	 ifrågasätta	 sina	 föräldrar	 och	 utveckla	 sociala	 nätverk	 utanför	
hemmet,	är	risken	stor	att	man	patologiserar	ett	sådant	beteende.	Åt	det	andra	
hållet	 finns	 det	 en	 risk	 för	 att	 man	 ser	 uppslitande	 känslostormar	 och	 starka	
konflikter	 med	 föräldrarna	 som	 något	 normalt	 för	 tonårstiden.	 Holmbeck	 &	
Updegrove	 (1995)	 ansåg	 att	 det	 är	 en	myt	 att	 denna	 period	 alltid	 innebär	 ett	
ständigt	 tillstånd	 av	 ”Sturm	und	Drang”.	 I	 själva	 verket	 är	 det	 en	minoritet	 av	
tonåringarna	som	lever	i	ett	ständigt	känslokaos	och	har	uppslitande	konflikter	
med	 sina	 föräldrar.	 Samtidigt	 som	 behandlaren	 måste	 känna	 till	 de	 ”typiska”	
faserna	 under	 denna	 period	 behöver	 han	 eller	 hon	 vara	 medveten	 om	 att	 de	
individuella	 variationerna	 är	 stora	 (Holmbeck	 &	 Updegrove,	 1995).	 Holmbeck	
och	 Updegrove	 (1995)	 menade	 att	 det	 finns	 en	 kritik	 mot	 behandlare	 att	 de	
tenderar	att	behandla	alla	på	samma	sätt,	när	det	istället	gäller	ett	behov	av	att	
anpassa	och	modifiera	behandlingen	efter	individen.		
	
När	det	gäller	 identitetsutvecklingen	 innebär	ungdomstiden	att	 frigöra	sig	 från	
föräldrarna	och	skapa	sig	en	egen	identitet	(Holmbeck	&	Updegrove,	1995).	För	
tonårsterapeuten	är	det	viktigt	att	vara	medveten	om	att	terapeuten	och	terapin	
för	 ungdomen	 kan	 framstå	 som	 ett	 hot	 mot	 autonomi	 och	 självständighet,	
eftersom	tonåringen	förväntas	berätta	öppet	om	sina	tankar	och	känslor	(Meeks,	
1986;	Bolton	Oetzel	&	Scherer,	 2003).	Tonåringen	kan	på	 terapeuten	överföra	
sina	egna	 inre	 föreställningar	om	”en	 stor	och	allsmäktig	 förälder”	 (Schedin,	 s.	
65,	 1977).	 Ett	 sätt	 för	 terapeuten	 att	 dämpa	 denna	 överföring	 är	 att	 i	 högre	
utsträckning	än	med	vuxna	vara	sig	själv	och	ha	ungefär	samma	samtalsstil	som	i	
ett	vanligt	samtal.	Ett	annat	sätt	är	att	tydligt	strukturera	situationen,	att	berätta	
vilken	 roll	man	 själv	 har	 som	behandlare,	 och	 att	 ge	 skäl	 till	 det	man	 gör	 och	
säger	(Schedin,	1977).	Tonårsterapeuten	bör	ha	en	naturlig,	avslappnad	stil	och	
kunna	småprata	utan	att	vara	påträngande.	Det	är	ofta	svårt	 för	 tonåringar	att	
tolerera	 tystnader,	 åtminstone	 i	 början	 av	 behandlingen.	 När	 tonåringen	 väl	
känner	sig	trygg	tolkas	dock	ofta	terapeutens	tystnad	som	en	villighet	att	lyssna	
(Meeks,	1986).					
	
Genom	att	 dämpa	 överföringen	 kan	 behandlaren	 underlätta	 för	 tonåringen	 att	
börja	 reflektera	 över	 sina	 reaktioner	 istället	 för	 att	 fly,	 med	 andra	 ord	 börja	
utveckla	 ett	 observerande	 jag.	 Det	 viktigaste	 ändamålet	 med	 att	 dämpa	
överföringen	 är	 dock	 att	 detta	 är	 nödvändigt	 för	 att	 kunna	 utveckla	 ett	 gott	
samarbete	med	ungdomar	(Schedin,	1977).	För	att	kunna	göra	detta	påpekade	
Schedin	 (1977)	 att	 tonåringen	 måste	 kunna	 se	 behandlaren	 som	 en	 vanlig	
människa	med	en	vällvillig	inställning.				
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Ungdomens	upplevelse	av	att	 terapin	hotar	deras	autonomi	kan	också	göra	att	
tonåringen	redan	från	början	av	behandlingen	har	en	hög	beredskap	för	att	 fly	
(Schedin,	1977).	Det	 finns	dock	en	positiv	och	 sund	sida	av	detta	 som	handlar	
om	att	tonåringen	vill	bli	fri	från	sitt	beroende	av	föräldrar	och	andra	vuxna.	Om	
behandlaren	kan	förmedla	att	han	eller	hon	vill	hjälpa	tonåringen	att	växa	och	bli	
oberoende,	 kan	 ungdomens	 frigörelsebehov	 bli	 ett	 stöd	 i	 behandlingen	 istället	
för	ett	hot	mot	den	(Schedin,	1977).	Ofta	är	det	också	nödvändigt	att	vara	mer	
flexibel	 när	 det	 gäller	 ramarna	 för	 terapin	 som	 ett	 sätt	 att	 respektera	
tonåringens	 behov	 av	 självständighet.	 Behandlaren	 bör	 vara	 personlig	 och	
spontan,	utan	att	bli	privat.	Det	gäller	att	hela	 tiden	anpassa	avståndet	 till	den	
unga	 patienten.	 Ibland	 är	 det	 viktigt	 att	 vara	 nära,	 som	 ett	 sätt	 att	 förmedla	
engagemang,	men	ibland	behövs	det	att	behandlaren	drar	sig	tillbaka	(Wrangsjö	
&	Winberg	Salomonsson,	2006).		
	
Samtidigt	som	terapin	kan	upplevas	som	ett	hot	mot	autonomin,	kan	det	finnas	
en	stark	önskan	hos	tonåringen	att	identifiera	sig	med	en	vuxen	som	de	upplever	
har	en	stabil	identitet	(Meeks,	1986).	Terapeuten	kan	fungera	som	en	vägvisare	
in	i	vuxenvärlden,	men	får	också	vara	beredd	att	bli	ifrågasatt	och	kritiserad	som	
en	 representant	 för	 denna	 värld	 (Wrangsjö	 &	 Winberg	 Salomonsson,	 2006).	
Behandlaren	 kan	 stärka	 tonåringens	 identitet	 genom	 att	 visa	 respekt	 och	 till	
exempel	 låta	 tonåringen	 få	 ta	 ställning	 och	 få	 känna	 att	 hans/hennes	
ställningstaganden	blir	 respekterade.	Ett	 annat	 sätt	 att	 visa	 respekt	och	 stärka	
självkänslan	 hos	 tonåringen	 är	 att	 motivera	 det	 man	 gör	 som	 behandlare	
(Schedin,	 1977).	 I	 terapi	 med	 tonåringar	 kan	 också	 diskussioner	 kring	 bland	
annat	politik	vara	ett	 led	i	formandet	av	den	egna	identiteten.	Det	är	viktigt	att	
behandlaren	lyssnar	och	visar	respekt	för	de	frågor	som	ungdomar	vill	prata	om	
(Schedin,	1977).	 För	 tonåringen	kan	behandlaren	 ibland	bli	 som	en	vuxen	vän	
som	tonåringen	kan	lita	på	utan	att	behöva	besväras	av	det	beroendeförhållande	
som	 präglar	 relationen	 till	 föräldrarna.	 Att	 kunna	 få	 prata	 fritt	med	 en	 vuxen	
som	 visar	 intresse	 och	 respekt	 kan	 ibland	 räcka	 för	 att	många	 ungdomar	 ska	
växa	psykologiskt	och	må	bättre	(Meeks,	1986).	Tonårsterapeuten	måste	också	
vara	 beredd	 på	 att	 delta	 i	 livliga	 diskussioner	 om	 ideologi	 och	 andra	 ämnen.	
Dessa	är	ett	uttryck	både	 för	 tonåringens	växande	kognitiva	 förmåga	att	 tänka	
abstrakt	och	resonera,	men	också	för	ett	sökande	efter	egna	värderingar	(Meeks,	
1986).			
	
Den	terapeutiska	relationen	
Den	 terapeutiska	 relationen,	 eller	 behandlingsrelationen	 som	 den	 också	 kan	
kallas,	 är	 ett	 begrepp	 som	 länge	har	 varit	 i	 fokus	 för	diskussion	och	 forskning	
(bl.a.	 Green,	 2009;	 Holmqvist,	 2008;	 Armelius,	 2005).	 Om	 man	 ser	 till	 den	
definition	som	Norcross	och	Lambert	(2011)	presenterade	får	man	en	förståelse	
för	 det	 vida	 begrepp	 som	 den	 terapeutiska	 relationen	 innebär,	 och	 även	 då	
svårigheten	 i	 att	 studera	 och	 mäta	 den:	 ”The	 relationship	 is	 the	 feelings	 and	
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attitudes	that	therapist	and	client	have	towards	one	and	other,	and	the	manner	
in	 which	 these	 are	 expressed.”(s.5).	 Även	 om	 relationen	 kan	 uppfattas	 olika	
utifrån	terapeut,	patient	och	forskare	är	resultaten	av	den	forskning	som	gjorts	
inom	 området	 enigt	 när	 det	 gäller	 den	 terapeutiska	 relationens	 betydelse	 för	
utfallet	 av	 behandling	 (Beutler	 et	 al.,	 2004;	 Horvath,	 Del	 Re,	 Flückiger	 &	
Symonds,	2011).	Olika	studier	visar	däremot	varierande	resultat	när	det	gäller	
till	vilken	grad	relationen	påverkar	utfallet.	Beutler	et	al.	(2011)	menade	att	flera	
forskningsrapporter	pekar	på	att	variansen	i	utfallet	påverkas	mindre	än	10	%	
av	den	terapeutiska	relationen.	De	poängterade	dock	att	detta	kan	bero	på	hur	
relationen	 mäts,	 och	 att	 definitionen	 av	 behandlingsrelationen	 behöver	
förtydligas.	Holmqvist	(2008)	å	sin	sida,	och	även	Zack	et	al.	(2007),	angav	att	en	
god	relation	mellan	 terapeut	och	patient	har	ett	positivt	 samband	med	utfallet	
för	behandlingen,	och	att	den	även	har	visat	sig	stå	för	större	delen	av	variansen	
än	 vad	 specifika	metoder	 gör.	 Det	 är	 dock	 viktigt	 att	 poängtera	 att	 relationen	
inte	finns	utan	de	metoder	som	terapeuten	använder	sig	av,	och	det	är	således	en	
komplex,	ömsesidig	påverkan	mellan	de	metoder	som	används	och	den	relation	
som	utvecklas	mellan	terapeut	och	patient	(Norcross	&	Lambert,	2011).		
	
Historiskt	 sett	 har	 begreppet	 terapeutisk	 relation	 förknippats	 med	 den	
psykodynamiska	 traditionen	och	benämnts	 som	allians,	 vilket	man	 fortfarande	
hänvisar	till	(Horvath	et	al.,	2011).	I	dag	anser	de	flesta	forskare	och	terapeuter	
att	 denna	 komponent	 existerar	 oavsett	 terapiinriktning.	 Utifrån	 ett	
psykoanalytiskt	 och/eller	 psykodynamiskt	 synsätt	 innehåller	 alliansen	 flera	
olika	 delkomponenter	 såsom	 arbetsalliansen,	 överföring	 och	 den	 verkliga	
relationen	(Horvath	et	al.,	2011).	Arbetsalliansen	innebär	framförallt	patientens	
upplevelse	 av	 ett	 samarbete	 med	 terapeuten	 men	 också	 en	 känsla	 av	 att	
terapeuten	 är	 varm	 och	 stödjande	 i	 sitt	 förhållningssätt	 (Armelius,	 2005).	
Överföringen	 är	 den	 del	 av	 alliansen	 som	 är	 mer	 specifik	 för	 den	
psykodynamiska	 och	 analytiska	 teoribildningen.	 Överföringen	 innebär	 att	
patientens	relation	till	terapeuten	påverkas	av	patientens	tidigare	betydelsefulla	
relationer,	 men	 att	 detta	 sker	 på	 ett,	 för	 patienten,	 omedvetet	 sätt	 (Schedin,	
1977).	Den	verkliga	relationen	har	i	sin	tur	att	göra	mer	med	ramfaktorer	som	
tid	 och	 plats	 för	 terapin,	 och	 kan	 sägas	 vara	 den	 mer	 ”medvetna”	 delen	 av	
relationen	(Horvath	et	al.,	2011).	
	
Under	senare	tid	har	även	psykoterapeuter	från	andra	traditioner	utvecklat	och	
formulerat	 synen	 på	 den	 terapeutiska	 relationen.	 Edward	 Bordin	 menade	 att	
begreppet	 allians	 och	 terapeutisk	 relation	 var	 bredare	 än	 de	 ovan	 nämnda	
aspekterna	och	betonade	vikten	av	samarbete	och	samförstånd	mellan	terapeut	
och	patient	(Horvath	et	al.,	2011).	Han	ansåg	att	relationen	vilade	på	tre	ben:	En	
gemensam	förståelse	mellan	terapeut	och	patient	om	mål	för	terapin	(goal),	en	
gemensam	förståelse	om	metod	för	att	uppnå	målen	(task),	samt	det	emotionella	
band	som	utvecklas	mellan	terapeut	och	patient	(bond).		
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Oavsett	 vilken	 definition	 som	 används	 finns	 det,	 mot	 bakgrund	 av	 det	 ovan	
sagda,	 en	 gemensam	 uppfattning	 om	 att	 den	 terapeutiska	 relationen	 har	 en	
avgörande	inverkan	på	behandlingen.	Gemensamt	är	även	att	terapeuten	anses	
ha	 en	 stor	 betydelse	 för	 att	 få	 till	 stånd	 en	 fungerande	 behandlingsrelation,	
någonting	som	diskuteras	senare.			
	

Den	terapeutiska	relationen	med	ungdomar	
Psykoterapeuter	 har	 sedan	 1940‐talet	 fokuserat	 speciellt	 på	 den	 terapeutiska	
relationen	 mellan	 terapeut	 och	 barn/ungdomar.	 Däremot	 är	 den	 empiriska	
forskningen	inom	området	relativt	ny,	och	antalet	studier	underskrider	klart	de	
som	 finns	 angående	 den	 terapeutiska	 relationen	 mellan	 terapeut	 och	 vuxna	
patienter	 (Green,	 2009;	 Shirk,	 Karver	 &	 Brown,	 2011).	 De	 studier	 som	 gjorts	
pekar	 på	 att	 relationen	 dock	 har	 en	 betydelse	 även	 när	 det	 gäller	
ungdomsterapier	och	att	de	bidrar	till	ett	positivt	utfall	av	behandlingen	(Karver,	
Handelsman,	 Fields	 &	 Bickman,	 2006).	 Däremot	 finns	 det	 diskussioner	 om	
huruvida	den	terapeutiska	relationen	med	en	ung	patient	har	en	annan	karaktär	
än	den	mellan	vuxen	patient	och	terapeut	(Zack	et	al.,	2007).		
	
När	det	gäller	den	terapeutiska	relationen	med	barn	och	ungdomar	så	har	man	
framförallt	betonat	den	affektiva	komponenten,	något	som	kan	bero	på	att	Anna	
Freud	 och	 andra	 lade	 stor	 vikt	 vid	 den	 känslomässiga	 anknytningen	 när	man	
arbetar	med	behandling	av	barn	(Zack	et	al.,	2007).	Zack	et	al.,	2007	beskrev	hur	
Freud	 betraktade	 relationen	 mellan	 terapeuten	 och	 den	 unge	 som	 bestående	
både	 av	 den	 affektiva	 komponenten	 och	 ett	 samarbete	 mellan	 den	 unge	 och	
terapeuten.	Relationen	 i	 sig	var	 inte	den	helande	 faktorn	men	en	 förutsättning	
för	 ett	 samarbete	 med	 barnet	 och	 att	 kunna	 arbeta	 terapeutiskt	 (Shirk	 et	 al.,	
2011).	 En	annan	 syn	på	den	 terapeutiska	 relationen	mellan	barn/ungdom	och	
terapeut	har	varit	att	 relationen	 i	 sig	betraktades	som	den	verksamma	 faktorn	
då	man	ansåg	att	den	erbjöd	en	korrigerande	känslomässig	erfarenhet	för	barn	
vars	föräldrar	inte	kunde	knyta	an	till	barnet	på	ett	adekvat	sätt.	Det	centrala	är	
därför	 terapeutens	 förhållningssätt,	 som	 ska	 vara	 respektfullt,	 varmt	 och	 icke‐
dömande	(Zack	et	al.,	2007).				
	
Senare	 forskning	 inom	 ungdomsterapi	 har	 även	 försökt	 utgå	 från	 Bordin´s	
definition	av	den	terapeutiska	relationen;	Goal,	task	och	bond	(Zack	et	al.,	2007).	
Forskningen	 visar	 på	 olika	 resultat	 och	 få	 studier	 har	 funnit	 stöd	 för	 Bordin´s	
modell.	Resultaten	har	visat	på	att	 olika	delar	 i	 relationen	 inte	 går	 att	utskilja,	
utan	 att	 de	 flyter	 samman	 (Zack	 et	 al.,	 2007).	 Några	 studier	 har	 istället	
identifierat	två	komponenter	‐	det	känslomässiga	bandet	till	terapeuten	och	till	
terapi	 i	 allmänhet,	 samt	 en	 gemensam	 förståelse	 om	metod	 för	 behandlingen	
(Zack	et	al.,	2007).	Dessa	kan	båda	kopplas	till	Bordin´s	syn	på	den	terapeutiska	
relationen	 med	 undantaget	 att	 den	 tredje	 komponenten,	 relaterat	 till	 mål	 för	



 10

terapin,	 inte	 har	 kunnat	 identifieras.	 Shirk	 et	 al.	 (2011)	 redogjorde	 för	 att	 det	
emotionella	bandet	mellan	ungdom	och	terapeut	samt	samförståndet	om	metod	
för	 terapin	korrelerar	 starkt,	 och	 att	 dessa,	 inom	ungdomsterapi,	 eventuellt	 är	
enhetliga	med	varandra.	Detta	kan	tänkas	gå	i	linje	med	Anna	Freuds	tankar	om	
den	terapeutiska	relationen.	
	
Svårigheten	 att	 finna	 stöd	 för	 Bordin´s	 modell	 kan	 bero	 på	
utvecklingspsykologiska	skillnader	mellan	ungdomar	och	vuxna,	till	exempel	vad	
gäller	kognitiv	förmåga	(Zack	et	al,	2007).	En	hypotes	är	att	olika	komponenter	i	
den	 terapeutiska	 relationen	 spelar	 olika	 stor	 roll	 under	 olika	
utvecklingspsykologiska	faser.	För	de	barn	och	ungdomar	som	inte	utvecklat	en	
tillräckligt	stor	kognitiv	kapacitet	för	att	kunna	tänka	långsiktigt	och	arbeta	med	
mål	 för	 terapin,	 är	 kanske	 det	 känslomässiga	 bandet	 med	 terapeuten	 det	
viktigaste	(Zack	et	al.,	2007).		
	
Gemensamt	för	forskningen	angående	den	terapeutiska	relationen	både	när	det	
gäller	barn,	ungdomar	och	vuxna	är	dock	att	ett	stort	fokus	finns	på	terapeuten	
(Green,	 2009).	 Vad	 är	 då	 de	 kvalitéer	 som	en	behandlare	 tycks	 behöva	 för	 att	
upprätta	 en	 god	 terapeutisk	 relation	 och	 utifrån	 detta	 påverka	 utfallet	 av	
behandlingen?	
	
Terapeutens	kvalitéer	
Green	(2009)	nämnde	att	den	vanligaste	synen	på	behandlingsrelationen	är	att	
terapeutens	 kvalitéer	 är	 en	 grundbult	 till	 hur	 relationen	 skapas	och	utvecklas.	
Egenskaper	 som	 bidrar	 till	 en	 fungerande	 terapeutisk	 relation	 är	 t.ex.	 att	
terapeuten	är	trovärdig,	bekräftande,	intresserad,	avspänd,	alert,	flexibel,	tydlig	i	
sin	kommunikation	och	visar	respekt	(Sandell,	2008).	Sandell	kommenterade	att	
flera	studier	visar	på	att	olika	terapeuter	är	olika	skickliga	på	att	få	till	stånd	en	
god	 relation	med	 sina	 patienter,	men	 detta	 är	 också	 en	 syn	 som	 är	 ifrågasatt.	
Patientens	 egenskaper	 och	 förhållningssätt	 till	 terapin	 har	 också	 betydelse	 för	
utfallet,	vilket	gör	att	man	bör	vara	ödmjuk	inför	den	uppmärksamhet	som	läggs	
på	terapeuten	(Norcross	&	Lambert,	2011).	
	
Carl	 Rogers	 menade	 att	 det	 framförallt	 var	 tre	 aspekter	 av	 terapeutens	
förhållningssätt	 som	 var	 av	 speciell	 vikt	 för	 en	 god	 relation	 och	 gott	 utfall	 av	
terapin	 (Farber	 &	 Doolin,	 2011).	 Dessa	 tre	 aspekter	 var	 empati,	
äkthet/kongruens	och	positiv	respekt	(värme).	Empati	kan	i	sig	delas	upp	i	flera	
komponenter	men	 innebär	 i	 stort	 att	 terapeuten	 förmedlar	en	medkänsla	med	
patienten	och	uttrycker	en	 förståelse	 för	dennes	upplevelser,	både	 för	det	som	
pågår	här	och	nu	men	också	för	upplevelser	tidigare	i	patientens	liv.	Det	innebär	
även	 att	 ha	 ett	 visst	mått	 av	 intoning	 i	 relation	 till	 patienten	 och	 att	 känna	 av	
emotionella	 aspekter	 hos	 patienten.	 Terapeutens	 uppgift	 blir	 att	 förstå	
upplevelser	 snarare	 än	 det	 bokstavliga	 (Elliott,	 Bohart,	 Watson	 &	 Greenberg,	
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2011).	 Positiv	 respekt	 är	 även	 det	 ett	 begrepp	 som	 har	 flera	 komponenter.	
Rogers	 jämställde	 det	 med	 vad	 han	 kallade	 för	 nonpossessive	 warmth,	 något	
Farber	och	Doolin	(2011)	beskrev	som	terapeutens	benägenhet	att	uppmuntra	
och	bekräfta	patienten,	att	bry	sig	och	att	acceptera	denne.	När	det	kommer	till	
äkthet	 och	 kongruens	 definierade	 Rogers	 detta	 som	 terapeutens	 förmåga	 att	
vara	 sig	 själv	 i	 relation	 till	 sin	 patient	 och	 att	 då	 tillåta	 sina	 egna	 känslor	 och	
upplevelser	 (Kolden,	 Klein,	Wang	&	 Austin,	 2011).	 Han	 beskrev	 det	 även	 som	
terapeutens	 förmåga	 att	 dela	 med	 sig	 av	 detta	 och	 sig	 själv	 till	 patienten.	
Terapeutens	äkthet	gentemot	patienten	innebär	öppenhet	och	ärlighet	gentemot	
patienten	samt	en	 tillåtelse	 för	patientens	hela	 spektra	av	upplevelser,	känslor	
och	 tankar	och	 att	 inte	 döma	dessa	 (Kolden	 et	 al.,	 2011).	Kolden	 et	 al.	 (2011)	
menade	att	varken	empati	eller	positiv	respekt	kan	uttryckas	om	terapeuten	inte	
är	äkta	i	sina	känslor.			
	
Alla	dessa	 tre	aspekter	av	 terapeutens	 förhållningssätt	 till	 sin	patient	har	visat	
sig	ha	positiv	betydelse	för	resultatet	av	psykoterapi	och	etablerandet	av	en	god	
terapeutisk	 relation	 (Elliott	 et	 al.,	 2011;	 Farber	 &	 Doolin,	 2011;	 Kolden	 et	 al.,	
2011).	Även	andra	faktorer,	som	samarbete	mellan	terapeut	och	patient,	enighet	
mellan	 terapeut	 och	 patient	 om	 mål	 och	 metod	 för	 terapin,	 feedback	 till	
patienten	och	self‐disclosure	har	alla	visat	sig	ha	betydelse	för	terapins	utfall	och	
för	 den	 terapeutiska	 relationen	 (Holmqvist,	 2008).	 Self‐disclosure	 relaterar	
precis	 som	 Rogers	 tre	 faktorer	 till	 kvalitéer	 hos	 terapeuten.	 Self‐disclosure	 är	
nära	kopplat	till	äkthet	och	kongruens,	och	innebär	att	terapeuten	delar	med	sig	
av	 sina	 egna	 erfarenheter	 och	 eget	 liv	 utanför	 terapirelationen	men	 även	 sina	
känslor	kopplat	till	patienten	och	relationen	(Holmqvist,	2008).	
	
Andra	 terapeut‐faktorer,	 som	 ålder,	 kön	 och	 etnicitet	 hos	 terapeuten	 har	
däremot	visat	sig	ha	minimal	betydelse,	medan	terapeutens	erfarenhet	har	viss	
betydelse	 för	 utfallet	 (Beutler	 et	 al.,	 2004).	 När	 man	 studerat	 vad	
psykoterapeuterna	 själva	 upplever	 bidrar	 till	 en	 god	 terapeutisk	 relation	 och	
utfallet	av	terapin,	så	är	det	attityder	som	värme,	omsorg	och	vänlighet	(Sandell,	
2008).	Men	vad	anser	då	patienterna	själva?	
	
Patienters	syn	på	terapeuten	och	vad	som	är	verksamt	i	terapi	
Vad	 patienterna	 tycker	 är	 viktigt	 hos	 en	 terapeut,	 och	 vad	 som	 enligt	 deras	
uppfattning	bidrar	till	ett	gott	samarbete	med	terapeuten	är	ett	område	som	är	
betydligt	 mindre	 utforskat	 än	 forskares	 och	 terapeuters	 perspektiv.	 Werbart,	
Liliengren	och	Philips	(2008)	menade	att	det	subjektiva	patientperspektivet	på	
psykoterapi	har	givits	mindre	tyngd	än	randomiserade	kontrollerade	studier.	Av	
de	studier	som	gjorts	på	området	har	patienterna	upplevt	att	det	som	varit	 till	
hjälp	 i	 terapin	ofta	har	mer	 att	 göra	med	 terapeutens	 egenskaper	 än	med	den	
metod	eller	teknik	denne	använder	sig	av.	Egenskaper	som	då	har	uppskattats	är	
bl.a.	empati,	öppenhet,	att	terapeuten	brytt	sig	om	patienten	på	ett	positivt	sätt	
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och	 att	 man	 gemensamt	 utforskat	 patientens	 problem	 (Werbart	 et	 al.,	 2008).	
Vidare	har	 studier	visat	 att	patienter	uttryckt	 ett	behov	av	att	bli	 stöttade	och	
uppmuntrade,	 att	 känna	 sig	 förstådda	 och	 att	 förstå	 sig	 själva	 samt	 att	 fritt	 få	
uttrycka	sig.	I	motsats	till	det	som	har	upplevts	som	hjälpande	har	missförstånd	
från	 terapeuten,	 negativa	 reaktioner	 från	 denne	 och	 press	 från	 terapeuten	
upplevts	 som	 icke‐hjälpande.	 Likaså	 har	 faktorer	 som	 att	 terapeuten	 är	
distanserad,	 oflexibel,	 oengagerad	 och	 inte	 visat	 ”mänskliga	 egenskaper”	
uppfattats	ha	en	dålig	inverkan	på	terapin	(Werbart	et	al.,	2008).		
	
I	en	studie	inom	projektet	Young	Adults	Psychotherapy	Project	undersökte	man	
unga	 vuxnas	 (18‐25	 år)	 syn	 på	 vad	 som	 uppfattas	 som	 givande	 i	 terapi.	
Verksamma	faktorer	upplevdes	bl.a.	som	att	få	prata	av	sig,	reflektera	och	sätta	
ord	på	känslor	samt	att	utforska	känslor,	tankar	och	problem	tillsammans	med	
terapeuten	(Werbart	et	al.,	2008).	Patienterna	upplevde	det	även	betydelsefullt	
att	få	ha	en	speciell	plats	att	komma	till	och	att	här	ha	en	unik	relation	som	för	
dem	 innefattade	 en	 accepterande	 och	 respektfull	 anda.	 Man	 undersökte	 även	
faktorer	 som	 upplevdes	 som	 ett	 hinder	 i	 terapin	 vilka	 bl.a.	 var	 att	 terapeuten	
hade	 varit	 alltför	 passiv.	 Det	 de	 intervjuade	 hade	 önskat	 var	 istället	 att	
terapeuten	 varit	 mer	 aktiv,	 konfrontativ	 och	 kommit	 med	 råd	 och	 guidning.	
Vikten	 av	 personkemi	 var	 också	 ett	 återkommande	 tema	 i	 studien	 då	 det	
upplevdes	som	ett	hinder	i	terapin	om	terapeuten	inte	var	”rätt”	för	patienten.	

	
Ungdomars	syn	på	terapeuten	och	vad	som	är	verksamt	i	terapi			

Det	som	i	stor	utsträckning	saknas	i	forskningen	är	en	tydlig	bild	av	ungdomars	
egna	upplevelser	av	hur	man	vill	bli	bemött	av	en	samtalsbehandlare	och	hur	en	
god	 terapeutisk	 relation	 ser	 ut	 (Eyrich‐Garg,	 2008).	 Martin	 et	 al.	 (2006)	
genomförde	 en	 studie	med	 ungdomar	 för	 att	 undersöka	 vad	 dessa	 uppfattade	
som	 hjälpande	 kvalitéer	 hos	 vuxna	 i	 allmänhet.	 Vad	 ungdomarna	 uppskattade	
var	bl.a.	att	bli	respekterade,	att	få	känslan	av	att	de	vuxna	ville	spendera	tid	med	
dem,	samt	öppenhet	i	form	av	att	bli	lyssnade	till	och	inte	dömda.	De	ville	även	
bli	 sedda	 som	mogna.	Med	 detta	 som	 bakgrund	 gjorde	 Eyrich‐Garg	 (2008)	 en	
liknande	 studie	 fast	 då	 med	 tonårsflickor	 vilka	 hade	 kontakt	 med	 ett	
akutboende.	Även	här	kom	det	 fram	att	det	 flickorna	uppskattade	 i	en	relation	
till	sin	terapeut	var	att	bli	respekterade,	lyssnade	till,	och	inte	dömda.	
	
Behandlare	kan	ofta	ha	en	bestämd	uppfattning	om	vad	som	vore	bäst	för	deras	
patienter	 och	 det	 gäller	 inte	minst	 när	 det	 handlar	 om	 unga	 patienter.	 Det	 är	
dock	viktigt	 att	 låta	ungdomarna	 själva	berätta	om	vad	som	är	viktigt	 för	dem	
när	de	söker	hjälp	(Martin	et	al.,	2006).	Med	detta	som	bakgrund	var	syftet	med	
denna	 studie	 att	 undersöka	 hur	 ungdomar,	 med	 erfarenhet	 av	
samtalsbehandling,	tycker	att	en	samtalsbehandlare	ska	vara.		
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Metod	
	
Då	 studiens	 syfte	 var	 att	 fånga	 ungdomars	 subjektiva	 uppfattningar	 och	
upplevelser	 föll	 valet	 av	 metod	 på	 ett	 kvalitativt	 tillvägagångssätt	 i	 form	 av	
semistrukturerade	 intervjuer.	 Studien	 var	 till	 stor	 del	 retrospektiv	 då	
informanterna	 tillfrågades	 om	 sina	 erfarenheter	 under	 sin	 tonårstid.	 Lantz	
(2007)	 menade	 att	 då	 individers	 upplevelser	 är	 i	 fokus	 för	 det	 studerade	 är	
intervjun	 och	 kvalitativ	 metodik	 ett	 frekvent	 använt	 tillvägagångssätt.	 Lantz	
(2007)	hävdade	vidare	att	intervjuaren	sällan	kan	ställa	sig	helt	objektiv	till	sin	
verklighet	eller	att	det	ens	är	eftersträvansvärt.	Kvalitativ	metod	ämnar	istället	
undersöka	 det	 subjektiva.	 Således	 har	 tolkningarna	 av	 informanternas	
upplevelser	gjorts	utifrån	den	förståelse‐	och	referensram	vi	som	intervjuare	bär	
med	oss.	
	
Undersökningsdeltagare	
Urvalet	 av	 informanter	 skedde	 på	 flera	 olika	 sätt.	 I	 samarbete	med	 Barn‐	 och	
Ungdomspsykiatrin	 i	 en	 mindre	 kommun	 i	 norra	 Norrland	 kontaktades	 22	
ungdomar	 via	 post.	 Dessa	 hade	 alla	 genomgått	 individuell	 samtalsbehandling	
där.	 Brevet	 följdes	 upp	 via	 telefon	 till	 några	 av	 ungdomarna	 genom	 en	 av	
samtalsbehandlarna	och	på	så	sätt	nåddes	sex	ungdomar	som	ville	delta.	Övriga	
fyra	rekryterades	i	två	andra	kommuner	i	norra	Norrland.	Detta	skedde	dels	via	
privata	 kontakter,	 dels	 via	 två	 psykologer	 i	 en	 av	 kommunerna.	 Dessa	 fyra	
informanter	kontaktades	sedan	individuellt	via	telefon	eller	mail	och	fick	samma	
information	som	övriga	informanter.		
	
Totalt	 tio	 individuella	 intervjuer	genomfördes	med	tio	personer	 i	åldern	19‐22	
år.	Av	dessa	var	sju	kvinnor	och	tre	var	män.	Majoriteten	av	informanterna	hade	
erfarenhet	av	individuell	samtalsbehandling	inom	Barn‐	och	Ungdomspsykiatrin,	
men	 det	 fanns	 också	 de	 som	 hade	 erfarenheter	 från	 behandling	 på	
Ungdomsmottagning	 och	 hos	 privat	 terapeut.	 Sju	 av	 informanterna	 hade	
erfarenhet	 av	 flera	 olika	 samtalsbehandlare	 och	 behandlarna	 hade	 varit	 både	
män	och	kvinnor	samt	haft	olika	typer	av	utbildning.	Fem	av	informanterna	hade	
träffat	 samma	samtalsbehandlare	men	 två	av	dessa	 fem	hade	också	erfarenhet	
av	 andra	 behandlare.	 Längden	 på	 samtalskontakterna	 varierade	 och	 det	 var	
svårt	att	i	detalj	kartlägga	detta,	då	informanterna	i	vissa	fall	hade	haft	kontakt	
med	psykiatrin	sedan	de	var	barn.	I	regel	hade	dock	kontakterna	varit	långa,	och	
i	 samtliga	 fall	 varat	 i	minst	 2‐3	 år.	 Två	 av	 informanterna	 hade	 fortfarande	 en	
regelbunden	kontakt	med	psykiatrin,	och	tre	av	dem	hade	en	gles	kontakt.	Vad	
gäller	problematik	och	diagnoser	varierade	dessa	inom	gruppen.		
	
Datainsamling	
Datainsamlingen	 skedde	 genom	 semistrukturerade	 intervjuer	 som	 gjordes	
utifrån	 en	 intervjuguide	 (se	 Bilaga	 1).	 Denna	 utarbetades	 av	 författarna,	
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handledaren	och	en	psykolog	på	den	barn‐	och	ungdomspsykiatriska	mottagning	
varifrån	flera	av	informanterna	rekryterats.	Sex	huvudfrågor	följde,	varav	några	
av	 dessa	 var:	 Utifrån	 dina	 egna	 erfarenheter:	 Vad	 har	 du	 tyckt	 varit	 bra	med	
din/dina	samtalsbehandlare;	Om	du	utgår	ifrån	dina	egna	erfarenheter:	Vad	har	
du	 tyckt	 varit	 mindre	 bra	 med	 din/dina	 samtalsbehandlare;	 Om	 du	 skulle	 ge	
något	 speciellt	 råd	 till	 någon	 som	 ska	 ha	 samtalsbehandling	med	 ungdomar	 –	
vad	skulle	du	vilja	säga	då?		

	
Intervjuguiden	 testades	 på	 två	 personer	 vilka	 var	 under	 25	 år	 och	 som	 båda	
hade	en	pågående	samtalsbehandling.		
	
Innan	 intervjuerna	 genomfördes	 fick	 informanterna	 muntlig	 information	 om	
studiens	 syfte	 och	 ramar	 för	 medverkan	 vad	 gällde	 tystnadsplikt	 och	
anonymitet.	 Vid	 tillfället	 för	 intervjun	 fick	 de	 även	 skriftlig	 information	 samt	
undertecknade	 ett	 skriftligt	 samtycke.	 De	 informanter	 som	 intervjuades	 via	
telefon	 fick	 samma	 information	 och	 samtycke	 via	 post	 med	 ett	 medföljande	
svarskuvert.	 Samtycket	 erhölls	 innan	 intervjuerna	 genomfördes.	 Författarna	
genomförde	 sedan	 fem	 individuella	 intervjuer	 vardera.	 Sju	 av	 dem	ägde	 rum	 i	
samtalsrum	på	mottagningar	på	de	olika	orterna	medan	tre	av	dem	skedde	via	
telefon.	Längden	på	intervjuerna	varierade	från	35‐110	min.	Samtliga	intervjuer	
spelades	in	med	digital	diktafon	och	raderades	efter	transkribering.	
	
Analys	
Materialet	 från	 intervjuerna	analyserades	med	hjälp	av	 innehållsanalys	 så	 som	
den	 beskrivs	 av	 Schilling	 (2006).	 Innehållsanalys	 ligger	 nära	 ett	 sociologiskt	
perspektiv	där	man	vill	fånga	individens	upplevelse	så	som	den	visar	sig	i	texten.		
Detta	bidrog	 till	 valet	 av	 analysmetod,	då	området	 för	denna	 studie	 är	 relativt	
outforskat	 och	 då	 strävan	 var	 att	 i	 möjligaste	 mån	 undvika	 att	 styras	 av	 den	
kunskap	 som	 finns	 inom	 området.	 Innehållsanalys	 har	 också	 många	 fördelar,	
bland	 annat	 att	 den	 ger	 stor	 frihet	 och	 flexibilitet	 vad	 gäller	 upplägget	 av	 en	
studie	 (Elo	 och	 Kyngäs,	 2007).	 Elo	 och	 Kyngäs	 (2007)	 menade	 att	
innehållsanalys	kan	ha	antingen	en	induktiv	eller	deduktiv	ansats,	alternativt	att	
de	 två	 kombineras.	 I	 denna	 studie	 har	 ett	 induktivt	 tillvägagångssätt	 använts.	
Detta	 innebär	att	man	utgår	 ifrån	det	specifika	och	uttalade	 i	materialet	 för	att	
sedan	 föra	 samman	och	kombinera	det	 till	mer	 generella,	 övergripande	 teman	
(Elo	&	Kyngäs,	2007).		
	
Analysen	 gjordes	 i	 fem	 steg:	 1)	 Transkribering	 av	 ljudbanden.	 Regler	 för	
transkriberingen	sattes	upp	där	pauser,	skratt,	 felsägningar	samt	 intervjuarens	
frågor	 och	 uttalanden	 skrevs	 ut	 för	 att	 ge	 en	 helhetsförståelse	 av	 intervjun.	
Transkriberingen	 gjordes	 av	 den	 rapportförfattare	 som	 gjort	 intervjun.	 2)	
Råmaterialet	 kondenserades	 genom	 att	 ovidkommande	 information,	 utifrån	
syftet,	 togs	 bort.	 Enbart	 de	 meningsbärande	 enheterna	 bibehölls	 i	 både	
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intervjufrågor	och	informantens	svar.	Detta	gjordes	i	varje	intervju	för	sig	av	den	
rapportförfattare	 som	varken	 gjort	 intervjun	 eller	 transkriberingen.	Materialet	
reducerades	 i	 detta	 steg	 från	 120	 till	 40	 sidor.	 3)	 Materialet	 sorterades	 och	
strukturerades	utifrån	preliminära	kategorier	som	framkom	ur	materialet.	Innan	
detta	påbörjades	diskuterade	rapportförfattarna	några	avsnitt	i	intervjuerna	för	
att	komma	fram	till	en	gemensam	syn	på	typen	av	kategorier.	Därefter	arbetade	
rapportförfattarna	 oberoende	 av	 varandra	 och	 genomförde	 steg	 3	 av	 analysen	
på	samtliga	tio	intervjuer.	Efter	detta	jämfördes	resultaten	för	varje	intervju	och	
författarna	 nådde	 konsensus	 kring	 vilka	 kategorier	 de	 olika	 utsagorna	 skulle	
sorteras	in	i.	Då	strävan	var	att	ligga	så	nära	materialet	som	möjligt	framkom	71	
kategorier.	4)	 Intervjuerna	 jämfördes	med	varandra	 för	att	hitta	gemensamma	
kategorier	över	intervjuerna.	För	att	räknas	som	en	kategori	var	kriteriet	att	den	
skulle	 återfinnas	 i	 sex	 eller	 fler	 av	 intervjuerna.	 På	 detta	 sätt	 begränsades	
mängden	 material	 för	 att	 göra	 det	 hanterbart	 för	 analys.	 Vissa	 uttalanden	
flyttades	 om	 och	 kategorier	 slogs	 ihop	 vilket	 resulterade	 i	 att	 de	 i	 detta	 steg	
reducerades	 till	 12.	 Materialet	 indelades	 under	 dessa	 kategorier	 och	 varje	
kategori	 definierades.	 Detta	 steg	 gjordes	 av	 båda	 rapportförfattarna	
tillsammans.	5)	Slutligen	granskade	författarna	tillsammans	de	12	kategorierna	
åter	 igen,	 vilket	 resulterade	 i	 att	 fyra	 övergripande	 teman	 växte	 fram.	 Citat	
plockades	 ut	 för	 att	 belysa	 resultatet.	 Materialet	 tolkades	 och	 analyserades	
därefter	utifrån	studiens	syfte.		
	
Etiska	överväganden	
Studien	utfördes	i	samarbete	med	BUP	och	med	stöd	från	verksamhetschefen	vid	
den	aktuella	mottagningen.	Etiska	riktlinjer	för	studien	var	Yrkesetiska	principer	
för	 psykologer	 i	 Norden	 (Sveriges	 Psykologförbund,	 1998)	 samt	 Lagen	 om	
etikprövning	av	forskning	som	avser	människor	och	då	specifikt	16§,	17§	samt	
19§	 (SFS,	 2003).	 Utifrån	 detta	 fick	 alla	 deltagare	 både	 muntlig	 och	 skriftlig	
information	 om	 syfte	 och	 metod	 för	 studien,	 deras	 rätt	 till	 anonymitet	 och	
intervjuarnas	 tystnadsplikt	angående	deltagarnas	 identitet,	vilka	som	skulle	ha	
tillgång	till	materialet	och	den	färdiga	uppsatsen	samt	att	de	hade	rätt	att	dra	sig	
ur	 när	 som	helst	 under	 studien.	De	 fick	 även	 information	 om	 att	 de	 inspelade	
intervjuerna	 skulle	 raderas	 efter	 rapportens	 fullbordan.	 	 Deltagarna	
undertecknade	ett	skriftligt	samtycke	där	de	medgav	att	de	var	införstådda	med	
den	information	de	fått.	Alla	uppgifter	behandlades	så	att	deltagarna	i	möjligaste	
mån	 avidentifierades	 vilket	 innebar	 att	 viss	 information	 och	 citat	 från	
intervjuerna	raderades	eller	formulerades	om.	Detta	var	viktigt	inte	minst	för	att	
säkerställa	att	ungdomarna	vågade	prata	så	fritt	och	öppet	som	möjligt,	och	för	
att	minimera	deras	eventuella	betänkligheter	om	att	bli	identifierade	av	t.ex.	sina	
behandlare.		
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Resultat	

	
Bearbetningen	 av	 rådata	 utmynnade	 i	 fyra	 övergripande	 teman	 och	 12	
underkategorier.	 De	 fyra	 övergripande	 temana	 var	 Ungdomars	 olika	 behov,	
Mötas	som	personer,	Ta	det	lugnt	och	Respekt.	Nedan	presenteras	och	beskrivs	de	
övergripande	 temana	 med	 tillhörande	 underkategorier.	 Teman	 och	
underkategorier	 belyses	 med	 hjälp	 av	 citat.	 Vissa	 av	 citaten	 speglar	 också	
negationen	till	underkategorin.	Detta	redovisas	under	respektive	underkategori	
då	det	kan	fördjupa	förståelsen	för	hur	en	samtalsbehandlare	ska	vara.		
	
Notationsmall:	
	
[…]		 Irrelevant	text	runt	citatet	har	plockats	bort	
[	]		 Ord	inom	hakparentesen	bidrar	med	förtydligande	information	
…		 Paus	i	berättelsen	
/		 Informanten	avbryter	sig	
Kursiv	text		 Särskild	betoning	av	visst	ord	
”	”		 Informanten	citerar	sig	själv	eller	någon	annan	
	
	
Ungdomars	olika	behov	
Ungdomarna	beskrev	vikten	av	att	 samtalsbehandlaren	såg	dem	som	 individer	
och	att	individer	har	olika	behov	när	det	gäller	bemötande	och	behandling.	I	och	
med	detta	menade	ungdomarna	att	behandlaren	behövde	anpassa	sig	efter	 sin	
patient	 och	 att	 det	 då	 var	 viktigt	 att	 samtalsbehandlaren	 lyssnade	 till	 vad	
ungdomen	sa,	men	också	förstod	det	som	inte	sades	rakt	ut.		
	

Följsamhet	
Alla	 ungdomarna	 berättade	 om	 sin	 upplevelse	 av	 hur	 viktigt	 det	 var	 att	
samtalsbehandlaren	förstod	att	 individer	är	olika	och	kan	anpassa	sig	därefter.	
De	berättade	om	egna	erfarenheter	då	behandlarna	anpassat	sig	efter	dem	under	
eller	mellan	sessionerna,	och	att	detta	i	flera	fall	var	viktigt	för	att	relationen	till	
behandlaren	skulle	fungera.	Det	var	även	betydelsefullt	för	att	de	skulle	uppleva	
behandlingen	i	sig	som	givande.			

För	det	som	kanske	verkar	för	andra	som	små	steg,	kan	vara	för	mig	jättekliv.	
Och	att	dom	faktiskt	accepterar	vad	jag	har	sagt.	”Jag	klarar	inte	av	det	här.	Det	
vet	jag.	Jag	har	provat,	men	jag	kommer	inte	orka”	och	så	har	dom	anpassat	det	
så	att	det	har	blivit	 lättare,	mindre.	Och	då	 faktiskt	blivit	 riktiga	 små	steg	 för	
mig.		

Jag	 är	 avslappnad,	 för	 det	 mesta,	 och	 jag	 har	 lättare	 för	 att	 prata	 med	 nån	
avslappnad.	En	som	är	mer…	ja,	aktiv	och	på,	vill	väl	prata	med	nån	som	är	mer	
aktiv	och	på.		
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Ja	 testa	nya	saker	för	det	är	 inte	säkert	att	bara	för	att	det	 funkar	på	ett	barn	
eller	en	ungdom	så	funkar	det	på	nästa.		
	
[…] det jag vill ha ut av en samtalsbehandlare är ju inte samma sak som andra vill 
ha. För att den ene utav dom som jag träffade när jag gick i högstadiet, en kompis 
till hade träffat h enne i 4 år o ch trivdes jättebra med henne. Och då tänkte jag 
tillbaka på det att, det är ju så himla olika mellan personer och personer, vad de vill 
få ut av.	
	
Lyhördhet	

Flera	av	ungdomarna	beskrev	att	en	samtalsbehandlare	 i	 allmänhet	bör	kunna	
lyssna	förutsättningslöst,	men	också	känna	av	och	”läsa	mellan	raderna”	för	att	
förstå	 och	 nå	 sin	 patient.	 Lyhördhet	 för	 ungdomens	 person	 bidrog	 till	 att	
ungdomen	 kände	 sig	 förstådd.	 En	 brist	 på	 lyhördhet	 kunde	 resultera	 i	 att	
ungdomen	inte	kände	förtroende	för	behandlaren.		
	

[…]	 man	 måste	 använda	 lite,	 lite	 av	 sin	 känsla,	 intuition,	 vad	 heter	 det,	
magkänsla.	Alltså	hur	patienten	reagerar	på	det	man	säger,	hur	man	bemöter	
dom.	 För	 människor	 är	 så	 olika.	 Även	 om	 dom	 ser	 väldigt	 lika	 ut	 så	 är	 alla	
väldigt	olika.	Dom	kanske	ser	ut	att	acceptera	någonting	väldigt	enkelt	och	det	
är	där	man	måste	ta	in	sin	magkänsla	[…]	Hur	någonting	ser	ut	betyder	ju	inte	
att	det	precis	är	så.	Och	då	måste	man	då	känna	efter,	att	”Verkar	det	verkligen	
som	att	han	reagerar	så	bra	som	det	ser	ut	att	han	gör?”.	

Och	då	ska	man	inte	gå	in	och	tänka	så	här	att”	den	här	människan	kommer	att	
vara	på	det	här	sättet	för	att	den	har	de	här	problemen”	och	så,	så	att	man	ska	
gå	dit	och	…	inte	veta	någonting,	eller	 inte	tänka	någonting	om	den	personen,	
utan	bara	lyssna	på	vad	den	har	att	säga.		

Det	var	 som	att	han	visste	 typ	när	han	skulle	börja	gräva,	och	när	han	 skulle	
sluta	gräva.	[…]	då	han	grävde	och	jag	inte	var	på	humör	då	vart	det	ju…	då	blev	
jag	typ	irriterad.	

Att	hon	gav	tips	till	mina	föräldrar	som	jag	ville	kräkas	åt.	[…]	hon	lyssnade	inte	
riktigt	 till	 hur	 jag	 var	 som	 person.	 Hon	 kom	med	 sina	 små	 gulliga	 tips,	 som	
kanske	 passade	 för	 nån,	 men	 absolut	 inte	 för	 mig.	 […]	 det	 blev	 som	 att	 jag	
tappade	 liksom,	ge	henne	förtroende	för	henne	för	att	 jag	kände	att	”men	hur	
kan	 du	 ens	 föreslå	 det	 här	 när	 jag	 är	 så	 här”.	 För	 det	 kändes	 som	 att	 hon	
pratade	med	mycket,	mycket	yngre	barn.	Än	vad	jag	var	då.	

	
Mötas	som	personer		
Informanterna	 berättade	 att	 de	 uppskattade	 att	 samtalsbehandlaren	 såg	 dem	
som	en	person	med	tankar,	känslor	och	intressen.	De	tyckte	det	var	positivt	när	
samtalsbehandlaren	 engagerade	 sig	 i	 andra	 problem	 än	 de	 som	 var	 fokus	 i	
behandlingen,	men	även	rent	allmänt	visade	intresse	för	ungdomens	vardag	med	
skola	 och	 fritidsintressen.	 Ungdomarna	 uttryckte	 dessutom	 uppskattning	 över	
att	 behandlarna	 kunde	 tänja	 på	 gränserna	 när	 det	 gällde	 t.ex.	 tider	 för	
behandlingen,	eller	platser	 för	träffarna,	och	att	behandlaren	var	tillgänglig.	De	
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tyckte	också	att	det	var	viktigt	att	behandlaren	delade	med	sig	av	sig	själv	och	
hade	en	mer	personlig	framtoning.		
	

Breda	samtalsämnen	
Informanterna	beskrev	ett	behov	av	att	få	prata	om	andra	saker	än	det	problem	
de	sökt	för	eller	kommit	dit	för.	Det	kunde	vara	att	få	prata	om	väder	och	vind,	
fritidsintressen	 eller	 framtidsplaner.	 Att	 få	 prata	 om	 andra	 saker	 menade	
ungdomarna	 blev	 ett	 andrum,	men	 var	 också	 ett	 sätt	 att	 få	 syn	 på	de	 positiva	
sakerna	i	sitt	liv.	
	

	[…]	 sen	 kan	man	 få	 prata	 om	 liksom	vardagliga	 saker	 inte	 bara	 om	problem	
hela	tiden	för	då	blir	det…	ja	mer	som	en	uppgift	[…]	

[…]	ibland	så	kunde	vi	sitta	och	prata	om	typ	vädret,	eller	sånna	grejer	[…]	Det,	
vi	kunde	prata	om	världsliga	problem,	och	sådana	grejer	också.	För	det	kunde,	
det	var	ganska	skönt,	för	att	ibland	känns	det	ju	som	att	det	blir	så	mycket,	att	
sitta,	 sitta	 där	 i	 en	 timme	 och	 spy	 ut	 en	massa	 känslor	 och	 sånt.	 Det	 blir	 ju	
ganska	ansträngande.	

Pratar	 inte	 bara	 om	dåliga	 saker	 också	 tycker	 jag	 	 väl	 är	 viktigt/kanske	 lyfta	
upp	 dom	 här	 bra	 sakerna	 […]	 ”vad	 har	 du	 gjort	 i	 veckan,	 har	 du	 gjort	 något	
roligt”	för	att	det	glömmer	man	ju	gärna	bort.	

[…]	känner	jag	inte	för	att	prata	om,	ja…	problem	i	dag,	då	kan	vi	prata	om,	ja…	
väder	och	längdskidor	och	sånt.	Då	kan	man	försöka	smyga	in	lite	att	prata	om	
problem	och	sånt,	och	sen	nästa	gång	kan	man	prata	om	det.	[…]	Så,	alltså,	det	
tar	 ju	 fler…	 fler	 sittningar	 eller	 pass,	 men	 jag	 skulle	 tro	 att	 det	 bli	 bättre	
resultat,	istället	för	att	pressa	fram	saker.	

	
Engagemang	

Att	samtalsbehandlaren	visade	omtanke	och	var	 intresserad	av	ungdomen	som	
person,	 var	 någonting	 som	 flera	 av	 ungdomarna	 uppskattade	 och	 tyckte	 var	
viktigt.	En	majoritet	av	dem	uppskattade	även	att	det	från	samtalsbehandlarens	
sida	 fanns	 ett	 engagemang	 också	 i	 problem	 som	 låg	 utanför	 behandlingen.	
Känsla	av	att	vara	mer	än	enbart	ett	 jobb	för	behandlaren,	bidrog	till	en	känsla	
av	trygghet,	och	att	kunna	öppna	sig	för	behandlaren.		
	

[…]	det	kändes	som	att,	även	fast	[…]	gick	hem,	så	kunde	han	tänka	på	vad	jag	
sagt	under	dagen,	och	ta	upp	det	till	nästa	gång.	Han	kom	ihåg	vad	man	prata	
om.	Liksom	helt	enkelt,	ja	han	verkade	bry	sig.	

[…]	han	kunde	liksom,	typ	involvera	sig	[…]	ringde	upp,	nån	kontakt	han	hade	
på	i	orten	X	på	nåt	gym	där.	[…]	Och	vi	kunde	prata	om	det,	och	det	kändes	ju	
bra	 liksom	 att	 han,	 också	 liksom	 brydde	 sig	 om	 andra	 saker,	 om	mig,	 än	 om	
bara,	dom	här	typ	problemen	som	har	varit.	

[…]	 han	 bryr	 sig	 som	 på	 riktigt	 Alltså	 det	 känns	 som	 så	 att	 det	 liksom	 är	
engagemang	det	är	inte	bara	att…	[…]	liksom	att	om	det	inte	går	bra	för	mig	då	
blir	man	[behandlaren]	som	inte	så	glad	då	vill	man	att	det	ska	gå	bra	alltså	.	
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[…]	att	det	inte	bara	är	som	ett	jobb	för	den	personen	utan	att	det	är…	ändå	ses	
som	nånting	den	tycker	om	att	göra	tycker	det	liksom…	en	bra…	handling	[…]	
att	den	personen	liksom	förstår	att	det	är	en	människa	man	har	hand	om	och	
inte	ett	jobb	bara.	Och	då	tror	jag	att	det	liksom	blir	nån	slags	trygghet	så	man	
kan	anförtro	sig	åt	den	personen	
	
Att	vara	personlig	

Ungdomarna	 beskrev	 hur	 de	 uppskattat	 att	 deras	 samtalsbehandlare	 berättat	
någonting	 om	 sig	 själv	 som	 person	 och	 delat	 med	 sig	 av	 egna	 erfarenheter.	
Samtalsbehandlarna	 kunde	 t.ex.	 berätta	 om	 sina	 egna	 barn	 och	 intressen	 eller	
något	de	varit	med	om.	Flera	av	 informanterna	beskrev	även	det	motsatta,	och	
berättade	 om	 behandlare	 som	 varit	motvilliga	 till	 att	 svara	 på	 frågor	 om	 dem	
som	 person.	 Det	 upplevdes	 av	 dessa	 ungdomar	 som	 distanserande,	 och	 det	
kunde	bli	 svårt	 för	dem	att	anförtro	sig	 till	 sin	samtalsbehandlare	på	grund	av	
detta.			
	

[…]	kunde	på	nåt	sätt	ändå	berätta	personliga	saker.	Vad	de	hade	gjort	innan	de	
kom	hit,	om	det	hade	varit	struligt	med	bilen	 i	morse	eller	de	kunde	bryta	av	
med	 att,	 hon	 kunde	 säga	 att	 ”när	 jag	 var	 tonåring,	 då	 upplevde	 jag	 det	 här	
någon	gång”.		

[…]	om	dom	var	lite	mera	mänskliga	på	nåt	vis	då	kände	jag	mig	också	lite	mer	
mänsklig	 i	 sammanhanget,	 för	det	var	 så	ändå	onaturligt	 sammanhang	 ibland	
känns	det	som.		

”Trust	 is	 a	 two‐way	 street”	 som	 det	 kallas.	 […]	 För	 jag	menar,	 hur	 kan	man	
berätta	om	sina	problem,	alltså	öppna	sig	så	mycket,	 lita	på	nån,	som	inte	ens	
kan	svara	om	(dom)	har	rosa	 favoritfärg	eller	om	dom	har	grön.	 […]	Att	dom	
inte	 kunde	 svara	 på	 det	 gjorde	 ju	 väldigt	 svårt	 för	 mig	 att	 berätta	 om	mina	
egentliga	problem.		

[…]	 det	 blir	 också	 den	 där	 distansen	 då.	 Det	 är	 som	 att	man	 själv	 säger	 hur	
mycket	som	helst	men	man	har	ingen	aning	om	den	andra	liksom.	Sen	behöver	
ju	inte	den	berätta	sin	livshistoria	liksom	men	ändå…		
	
Annorlunda	arbetsformer	

Flera	 av	 informanterna	 berättade	 om	 situationer	 då	 deras	 samtalsbehandlare	
gjort	 saker	 som	 vanligtvis	 inte	 ingick	 i	 en	mer	 traditionell	 samtalsbehandling.	
Det	 kunde	 handla	 om	 att	 träffas	 och	 äta	 lunch,	 att	 gå	 på	 föreläsningar	
tillsammans	eller	att	fika	tillsammans	under	samtalet.	Ungdomarna	uppskattade	
detta	 och	 tyckte	 att	 det	 bidrog	 till	 att	 relationen	 med	 behandlaren	 blev	 mer	
avslappnad	 och	 naturlig.	 Några	 ungdomar	 berättade	 även	 att	
samtalsbehandlaren	 hade	 varit	 tillgänglig	 utanför	 samtalstid	 via	 telefon	 eller	
mail.		
	

[…]	 om	 man	 har	 ett	 möte	 nära	 lunch.	 Ta	 med	 den	 som,	 gå	 dit,	 ta	 med	 den	
[ungdomen]	på	lunchen.	Inte	liksom	bjuda	på	lunch	men	fråga	liksom	”	Du	har	
ju	samtal	nära	lunch	i	morrn.	Ska	du,	ska	du	med	och	äta?”	Och	man	känner	att	
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man	själv	har	lust	med	om	man,	alltså	tror	att	det	behövs.	För	då	blir	det	inte	
den	här	stela	miljön	utan	då	blir	det	lite	mer…	man	kan	sitta	på	Max,	prata	om	
bilar,	prata	om	skog,	ja…	

[…]	så	bestämde	vi	oss	för	att	”nä	men	nu	går	vi	ut	ett	tag”	och	då	liksom,	 jag	
hade	varit	på	jättedåligt	humör	hela	dan	och	det	var	så	spontant	och	det	var	så	
fint	 [skratt]	 så	gick	vi	ut	och	så	här	 jamen	 träffa	på	en	katt	 som	vi	 lekte	med	
lite…det	var	det	samtalet	[…]	

Alltså	jag	mailade	ju	henne	väldigt	långa	mail	mellan	vi	träffades…	det	var	nån	
gång	som	jag…	undrade	om	jag	ringde	henne	och	så	sen	ringde	hon	upp	och	sen	
hade	hon/egentligen	hade	hon	slutat	[…]	det	kändes	ändå	som	att	hon	brydde	
sig	liksom.	

När	vi	träffades	andra	gånger	kunde	vi	till	och	med	typ	ta	en	lunch	på	stan.	Äta	
tillsammans,	 prata	 lite	 där.	 Nån	 gång	 kom	 han	 hem	 till	 oss,	 där	 han	 satt	 en	
stund	och	prata	[…]	

När	det	var	sommar	så	var	vi	ute…	ja	upp	i	skogen	och	grejer	och	då	var	det	ju	
liksom	som	att	 sitta	här	och	prata	med	han	utom	att	vi	 skulle	 fixa	 lite	 ångest	
[skratt]	så.	Men	jag	tror	vi	kom	fram	till	lika	mycket.		

	
Ta	det	lugnt	
Ungdomarna	beskrev	 att	 en	 samtalsbehandlare	måste	 acceptera	 att	 det	 ibland	
tar	lite	tid	för	patienten	att	öppna	sig.	De	ansåg	att	behandlaren	inte	skulle	vara	
för	ihärdig	och	med	en	gång	börja	prata	om	de	problem	som	ungdomen	kom	till	
dem	för.	Istället	uttryckte	de	en	önskan	om	att	till	en	början	få	prata	om	andra	
saker,	och	att	till	viss	del	få	lära	känna	samtalsbehandlaren,	innan	de	började	gå	
in	på	tyngre	ämnen.	En	avslappnad	stämning	var	också	något	som	bidrog	till	att	
det	var	lättare	att	öppna	sig	enligt	ungdomarna.		
	

Ge	tid	
Ungdomarna	 menade	 att	 behandlaren	 måste	 ge	 tid	 och	 inte	 pressa	 fram	
information.	 Detta	 gällde	 speciellt	 när	 det	 handlade	 om	 känsliga	 ämnen.	
Ungdomarna	 uppskattade	 när	 behandlaren	 kunde	 avvakta	 och	 låta	 ungdomen	
själv	leda	in	samtalet	på	svåra	saker.			

[…]	det	blev	liksom	inte…	så	himla	personligt	på	en	gång.	Så	att	eh…	så	att	jag	
behövde	 inte	 ta	 de	 här	 jättesvåra	 jobbiga	 sakerna,	 utan	 jag	 kunde	 ta/Att	 i	
början	 så	pratade	vi	 ganska	ytligt	och	 sen	 ju	mer	 jag	pratade	med	honom	så,	
desto	mer	kändes	det	ok	att	ta	sig	längre	och	längre	in	mot	kärnan	av	det	som,	
av	det	som	var	jobbigt	och	så	

Och	även	om	dom	[ungdomarna]	säger	”jag	vet	inte”	eller	”det	spelar	ingen	roll”	
så	säger	man	(behandlaren)	okey	och	sen	så	låter	man	dom	[ungdomarna]	ta…	
sin	tid	på	sig	för	man	säger	inte	allting	exakt	på	en	gång.	

Han	frågade	”ja	hur	är	det	med	morsan	då?”	och	så	sa	 jag	att	det	var	nåt	sånt	
där	 problem,	 då	 var	 han	 ju	 inte	 så	 här,	 ja	 men	 ”varför	 är	 det	 så	 då?	 Varför	
känner	du	så	då?”	Han	kunde	ju	liksom	också	bara	ta	en	liten	paus	[…]	Han	var	
ingen	som,	 som	ville	 trycka	ur	en	en	massa	grejer.	Han	ville	 ju	också	att,	han	
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visste	 väl	 också	 att,	 om	 jag	 skulle	 ta	 första	 steget	 och	 berätta	 någonting,	 då	
skulle	det	bli	lättare	för	mig	sen	att	berätta	andra	saker	typ.	

[…]	försökte	som	dra	ur	allting	jag	hade	varit	med	om	samtidigt	och	jag/då	blir	
det	som	lätt	att	folk	bryter	ihop	då	[skratt]	för	det	är	så	mycket	samtidigt	som	
man	har	varit	med	om	och	kommer	liksom	i	en	stor	våg	så	här	av	känslor	och	
sen	så	det	blir	för	intensivt	[…]	

Då	 jag	 satt	 på	 samtalsterapin	 då	 vart	 det	 mer	 en	 utfrågning	 och	 då	 jag	 inte	
kunde	förklara	mig	då	vart	jag	ju	frustrerad.	

[…]	ja	men	press	är	nog	det	värsta	när	man	mår	dåligt.	

	
Avslappnad	stämning	

En	förutsättning	för	att	ungdomarna	skulle	kunna	öppna	sig	 för	och	prata	med	
samtalsbehandlaren	 var	 att	 de	 upplevde	 samtalen	 som	 avslappnade,	 både	 att	
stämningen	mellan	behandlare	och	ungdom	var	avslappnad,	och	att	behandlaren	
själv	var	 lite	 lugn	och	 lättsam.	Det	gav	även	en	trygghet	 för	en	del	av	dem.	För	
flera	av	dem	betydde	avslappnat	att	de	kunde	skratta	med	personen	de	pratade	
med.		
	

(…)	även	om	man	prata	om	jobbiga	grejer	så	(…)	man	kunde	ändå	sådär	skratta	
med	henne.		

Ja	 en	 sak	 hon	 gjorde	 som	 fick	 en	 att	 känna	 sig	 avslappnad	det	 var	 ju	 att…	 ja	
men,	när	hon	satte	sig	ner	på	stolen,	så	kunde	hon	liksom,	luta	sig	bakåt,	lägga	
fötterna	på	stolen,	så	typ	sätta	sig	som	att	hon	skulle	halvsova.	Och	då	satte	man	
sig	själv	som,	ja	man	hasade	ner	sig	lite	så	här	liksom	[visar].		

Ansträng	inte	för	mycket	som	det	vore	en	jobbintervju	eller	liksom	första	dagen	
på	jobbet	alltså	var	bara	naturlig	och	…	jamen	som	om	du	ska	lära	känna	en	vän	
nästan	alltså	[…]	som	om	du	ska	lära	känna	en	människa	och	inte	som	du	ska	
försöka	få	en	människa	att	bli	frisk	så		ja.	Ta	det	lite	mer	lugnt	[…]	

[…]	 han	 är…	 respektingivande	men	 ändå	men	 ändå	 väldigt…	humoristisk	och	
sådära	avslappnad	och	det	är	ju	ett	tecken	på	trygghet	för	mig	[…]	

[…]	det	blir	ett	mer	avslappnat	möte	och	därför	gör	det	enklare	att	öppna	sig.	
	

Småprat	
Ungdomarna	 tyckte	det	var	viktigt	att	 inte	börja	prata	om	problem	eller	 tunga	
saker	med	en	gång	i	behandlingen	utan	att	man	skulle	”mjukstarta”.	Detta	gällde	
både	för	varje	session	och	för	behandlingen	i	stort.	När	samtalsbehandlaren	inte	
gick	direkt	på	problemen	upplevde	ungdomarna	att	relationen	till	behandlaren	
blev	mer	naturlig.		

	

Dom	 första	 frågorna	 […]	han	kunde	 liksom	bara	börja	med,	 nånting	 sånt	 typ,	
och	prata	bara	inleda	typ	med,	”vad	tyckte	du	om	den	där	grejen	som	hände	i	
går?”	Eller	typ,	om	det	var	nån	nyhet	eller	nånting	sånt.	Att	det	vart	lite	off	topic	
liksom	i	början.	
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Det	var	också	bra	att	hon	började	alltid	samtalen	med	kanske	lite	mer	mjukstart	
liksom	prata	litegrann	och	såhär	”vad	har	du	gjort	idag”	å	sådär	å	ja	prata	lite	
sånt	å	sen	bara	”ja	men	är	det	nåt	du	vill	prata	om	idag	eller”	[…]	lite	mjukstart	.	

Ja	inte	vara	så	på	från	början	för	att	då	känner	jag	dom	ju	inte	[…]		man	öppnar	
sig	 ju	 inte	 direkt	 till	 en	 helt	 ny	 människa	 utan	 bara	 prata	 och	 ha	 en	 lätt	
konversation	 tycker	 väl	 jag	 är	 viktigt	 […]	 inte	 börja	 rabbla	 upp	 en	 massa	
fackspråk	och…	förklaringar	och	såna	saker	utan	börja	lite	lätt	så	man	lär	känna	
varann.	

Och	det	 kändes	 jobbigt	 för	mig	och	 så	 att	det	 första	 vi	 gjorde	 eh,	 inte	 var	att	
sätta	oss	ner	och	presentera	oss	för	varandra,	utan	det	första	vi	gjorde	var	att	
gå	in	och	väga	mig.	

	
Respekt	
Ungdomarna	 beskrev	 hur	 viktigt	 det	 var	 att	 samtalsbehandlaren	 respekterade	
dem	 som	 en	 person	 som	 hade	 något	 att	 bidra	 med.	 De	 uppskattade	 när	
behandlaren	respekterade	att	de	hade	åsikter	och	tankar	om	t.ex.	behandlingen,	
och	 att	 de	 fick	 vara	 med	 och	 bestämma.	 Det	 var	 också	 betydelsefullt	 att	
behandlaren	var	tillåtande	och	lät	ungdomen	få	vara	som	han	eller	hon	var	och	
få	uttrycka	sina	tankar	och	åsikter.		
	

”Kolla	av”		
Ungdomarna	 uppskattade	 när	 samtalsbehandlarna	 frågade	 dem	 om	 deras	
åsikter	 angående	 behandlingen.	 De	 uttryckte	 även	 en	 uppskattning	 över	 att	
behandlaren	ställde	öppna	frågor	för	att	se	till	att	personen	var	”med	på	tåget”	
och	inte	kände	sig	överkörd.		
	

Och	sen	när	jag	hade	sagt	vad	jag	tyckte	och	tänkte,	så	kunde	han	säga	vad	han	
tyckte	och	tänkte,	och	sen	fråga	vad	jag	tyckte	om	det.	Så	att	om	han	kom	med	
ett	resonemang	eller	så,	så	frågade	han	alltid	vad	jag	tyckte	

[…]	sen	var	det	också	alltid	sådär	att	hon	fråga	alltid	såhär	”jamen	ska	vi	sluta	
eller	är	det	något	mer	som	du	vill	prata	om”	[…]	

[…]	tycker	jag	man	ska	ta	reda	på	hur/hur	den	personen	känner	inför	vad	man	
har/vad	man	har	tänkt	och	sådär,	om	dom/om	dom	har	valt	ett	särskilt	sätt	att	
behandla	eller	så	och	hur	den	personen	känner…	fråga	efter	det	

[…]	han	kunde	liksom	fråga	mig	ja	men	”vill	du	ha	med	morsan	den	här	gången,	
eller	ska	vi,	vill	du	va	ensam	då?”	Ja,	så	fråga	mig	mer	om	vad	jag	tyckte,	om	de	
olika	mötena	vi	hade,	med	olika	personer.	

Jag	är	väldigt	ambitiös	så	att	 ibland	då	hon/då	kan	hon	fråga	”vart	det	här	för	
mycket”,	”har	jag	gett	dig	för	mycket	att	göra”	å	hon	kan	fråga	det	ibland	å	då	
kan	jag	säga	att	”ja,	det	här	vart	nog	lite	för	mycket	[…].	

	
Se	kompetensen	

Att	efterfråga	ungdomens	egna	resurser	och	kreativitet	gjorde	att	ungdomarna	
kände	sig	 respekterade	och	att	 samarbetet	med	behandlaren	 fungerade	bättre.	
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En	annan	aspekt	av	denna	kategori	var	att	ungdomarna	ville	bli	behandlade	som	
vuxna	personer	och	inte	som	barn.		

[…]	är	bra	att	sådär	försöka	fråga	personen	först	vad	den	tror	[…]		hon	kommer	
ju	 bara	med	 förslag	men	 jag	 vet	 ju	 alltid	 bäst	 […]	 jag	behöver	 inte	börja	 leva	
efter	det	hon	säger	för	jag	vet	ändå	mer	vad	som	fungerar	för	mig	liksom.		

Vissa	har	börjat	med	att	fråga	om	”jamen	hur	känner	du	att	du	skulle	vilja	gå	till	
väga/hur	vill	du	 liksom…	presentera	dig	för	mig	på	nåt	sätt,	hur	vill	du	starta	
och	hur	ska	vi	bearbeta	det	här,	hur	ska	vi	få	fram	det	här?”	

Att	lyssna	på	den	ångestdrabbades	synpunkter.	Att	den	som	är	sjuk	får	säga	vad	
den	tror	och	vad	den	tycker	känns	bäst	för	en	själv.	

Och	så	var	nåt	känsligt	och	så	började	jag	gråta	och	så	skulle	alla	kasta	sig	över	
de	där	servetterna	[skratt]	och	så	sa	han	att	”men	hon	är	vuxen!	Hon	kan	ta	en	
näsduk	 själv	 om	 hon	 vill”	 [skratt])	 det	 kommer	 jag	 ihåg	 så	 himla	 bra.	 Det	
kändes	verkligen	som	att	jag	hade	en	helt	annan	respekt	för	honom	än	vad	jag	
hade	för	de	andra.		

För	det	jag	hatade	allra	mest	var	hur	ofta	jag	blev	behandlad	som	att	jag	var	helt	
dum	i	huvudet	för	att	jag	var	ung.	Och	det	gjorde	ju	aldrig	att	jag	kunde	känna	
mig	avslappnad	[…].	Så	att	mitt	råd	skulle	va	att	komma	ihåg	att	även	om	dom	
är	unga	så	är	dom	inte	något	mindre	smart	än	du	är	.	

	
Vara	tillåtande	

Ungdomarna	uttryckte	att	det	var	viktigt	att	samtalsbehandlaren	var	 tillåtande	
och	accepterade	deras	 tankar,	känslor	och	handlingar.	Flera	av	dem	talade	om	
vikten	av	att	inte	bli	dömd	utan	att	få	vara	som	de	var,	och	att	detta	hjälpte	dem	
att	 även	 vara	mer	 tillåtande	mot	 sig	 själva.	 Ungdomarna	 upplevde	 att	 det	 var	
lättare	 att	 öppna	 sig	 och	 kunna	 prata	 om	 ”vad	 som	 helst”	 med	
samtalsbehandlare	som	var	tillåtande	och	icke‐dömande.		

Och	jag	kan…	säga	ungefär	vad	jag	tycker	och	tänker	om	lite	allt	möjligt,	och	jag	
behöver	inte	skämmas	över	det.	[…]	För	ibland	har	man	ju	åsikter	som	inte	är	
världens	snällaste,	 trevligaste	eller	roligaste.	Men	dom	är	 ju	ändå	åsikter	man	
måste	få,	alltså,	släppa.	

Och	hon	bara	”men	du	får	säga/	du	får	 ljuga	hur	mycket	du	vill,	du	får	 liksom	
säga	vad	du…	det	spelar	ingen	roll	

Det	var	så	inrutat	innan	exakt	vad	vi	pratade	om	men	nu	kändes	det	mer	som	
att,	ja	men	jag	kunde	nästan	säga	vad	som	helst	till	henne.	

[…]	han	la	inga	värderingar	i	vad	jag	tyckte	och	kände	utan	han	kunde/	då	var	
det	mer	dom	här	 frågorna	som	han	kunde	komma	med.	Dom	var	ofta	 fri	 från	
värderingar	så	att	jag	fick	fundera	över	mina	egna	värderingar	och	tänka	själv,	
så.	[…]	Men	det	kände	jag	aldrig	att,	att	han	dömde	mig.	Det	kändes	som	att	det	
var	ok	.	Att	jag	var	ok.	

Hon	har	aldrig	dömt	vad	 jag	har	haft	att	säga.	Acceptabelt	att	 jag	 ibland	är	på	
dåligt	humör,	att	jag	ibland	är	sur,	att	ibland	tycker	jag	inte	så	speciellt	mycket	
om	nån	även	om	man	kanske	älskar	dom.	
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Diskussion	

	
Syftet	 med	 studien	 var	 att	 undersöka	 hur	 ungdomar,	 med	 erfarenhet	 av	
samtalsbehandling,	tycker	att	en	samtalsbehandlare	ska	vara.	Bearbetningen	av	
intervjusvaren	 resulterade	 i	 fyra	 övergripande	 teman.	 Temana	 var	Ungdomars	
olika	behov,	Mötas	som	personer,	Ta	det	 lugnt	samt	Respekt.	Sammantaget	visar	
resultatet	 i	 studien	 på	 att	 ungdomarnas	 åsikter	 om	 hur	 en	 samtalsbehandlare	
ska	 vara	 till	 stora	 delar	 sammanfaller	 med	 den	 litteratur	 som	 finns	 inom	
området	 ungdomsterapi.	 Det	 unika	 med	 detta	 är	 att	 det	 är	 ungdomars	 egna	
åsikter	 som	 har	 efterfrågats,	 och	 mot	 bakgrund	 av	 att	 det	 gjorts	 få	 liknande	
studier,	så	är	detta	i	sig	ett	intressant	resultat.	Resultatet	ligger	även	i	linje	med	
den	forskning	som	undersökt	vilka	egenskaper	som	vuxna	patienter	uppskattar	
hos	en	terapeut,	men	en	tolkning	av	resultatet	antyder	också	att	det	kan	finnas	
vissa	skillnader.	Vissa	egenskaper	hos	terapeuten	kan	vara	extra	viktiga	i	arbetet	
med	 ungdomar,	 och	 den	 terapeutiska	 relationen	 med	 ungdomar	 kan	 delvis	
behöva	 ha	 en	 annan	 karaktär	 än	 den	med	 vuxna.	 Detta	 vidareutvecklas	 i	 den	
avslutande	 kommentaren.	 Först	 sammanfattas	 och	 diskuteras	 emellertid	
innehållet	i	varje	tema	utifrån	teori	och	tidigare	empirisk	forskning.		
	
Ungdomars	olika	behov	
Med	 kategorierna	 Följsam	 och	 Lyhörd,	 beskrev	 ungdomarna	 vikten	 av	 att	
samtalsbehandlaren	 såg	 dem	 som	 individer	 och	 var	 flexibel	 i	 sitt	
förhållningssätt.	 De	 upplevde	 det	 också	 viktigt	 att	 behandlaren	 lyssnade,	 både	
till	 det	 som	 sades	 rakt	 ut,	 och	 det	 som	 sades	 ”mellan	 raderna”.	 Tillsammans	
bidrog	 det	 som	 ingår	 under	 temat	 till	 att	 relationen	 till	 samtalsbehandlaren	
kändes	 mer	 naturlig	 och	 givande,	 och	 det	 var	 lättare	 att	 få	 förtroende	 för	
behandlaren	då	det	kändes	som	om	personen	verkligen	brydde	sig.		
	
Det	flexibla	förhållningssätt	som	ungdomarna	talade	om	är	enligt	Horvath	et	al.	
(2011)	en	viktig	aspekt	för	att	utveckla	en	god	terapeutisk	relation.	Terapeuten	
bör	 redan	 i	 början	 av	 terapin	 anpassa	 sina	 metoder	 efter	 klientens	 specifika	
behov.	 Att	 vara	 oflexibel	 och	 rigid	 i	 sin	 behandling	 gör	 att	 risken	 är	 stor	 att	
klientens	upplevelser	ignoreras	och	att	terapeuten	inte	förmedlar	empati,	något	
som	kan	leda	till	ett	brott	i	relationen	(Norcross	&	Wampold,	2011).		
	
När	det	gäller	barn	och	ungdomar	måste	terapeuten	också	ta	hänsyn	till	en	rad	
utvecklingsmässiga	aspekter.	Förutom	att	alla	individer	är	olika,	så	kan	barn	och	
unga	i	samma	ålder	befinna	sig	 i	olika	faser	utvecklingsmässigt.	Därför	kan	det	
vara	 extra	 viktigt	 att	 anpassa	 bemötande	 och	 behandling	 utifrån	 den	 enskilda	
individen	när	man	arbetar	med	unga	(Holmbeck	&	Updegrove,	1995).	Detta	är	
också	 något	 som	 alla	 informanterna	 i	 denna	 studie	 tog	 upp.	 Ungdomarna	
betonade	vikten	av	att	behandlaren	hade	en	medvetenhet	om	att	varje	person	de	
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träffade	 och	 behandlade	 var	 unik,	 och	 att	 det	 därför	 behövdes	 ett	 individuellt	
anpassat	 bemötande.	 Deras	 erfarenheter	 var	 att	 relationen	 till	
samtalsbehandlaren	då	fungerade	bättre.	Detta	går	i	linje	med	det	som	Norcross	
och	 Wampold	 (2011)	 talade	 om	 när	 det	 gäller	 att	 relationen	 kan	 hotas	 om	
behandlaren	inte	är	flexibel	och	anpassar	sig	till	individen.	
			
De	intervjuade	ungdomarna	menade	att	när	behandlaren	var	lyhörd,	så	lyssnade	
behandlaren	 både	 till	 det	 som	 sades	 öppet,	 men	 att	 han	 eller	 hon	 också	 var	
intuitiv	 och	 lyssnade	 till	 det	 outsagda.	 Denna	 beskrivning	 ligger	 nära	
empatibegreppet	som	det	beskrevs	av	Carl	Rogers	i	Elliott	et	al.	(2011).	I	Rogers	
definition	av	begreppet	ingår	både	att	terapeuten	aktivt	och	medvetet	förmedlar	
en	 medkänsla	 med	 patienten,	 men	 också	 har	 en	 förmåga	 att	 ”läsa	 mellan	
raderna”	 och	 kunna	 följa	med	 i	 patientens	 växlande	 upplevelser	 (Elliott	 et	 al.,	
2011).	Författarna	menade	att	en	empatisk	 terapeut	har	 som	huvuduppgift	att	
förstå	 patientens	 upplevelser	 snarare	 än	 ord,	 vilket	 kan	 ses	 som	 den	 typ	 av	
lyhördhet	som	ungdomarna	i	denna	studie	talade	om.	Kanske	är	även	lyhördhet	
en	 förmåga	 som	 är	 extra	 viktig	 för	 en	 ungdomsterapeut.	 Nya	 och	 främmande	
känslor	och	tankar	under	ungdomstiden	kan	göra	det	svårt	för	den	unge	att	själv	
förstå	vad	han	eller	hon	känner	och	 tänker.	Om	samtalsbehandlaren	kan	 fånga	
upp	och	hjälpa	tonåringen	att	sätta	ord	på	det	som	sker,	förmedlar	troligen	detta	
att	 behandlaren	 är	 empatisk.	 Då	 empati	 även	 innebär	 att	 vara	 inkännande	
gentemot	 sin	 patient,	 betyder	 det	 också	 att	 känna	 av	 när	 det	 passar	 sig	 att	
uttrycka	empatin	eller	inte.	Det	innebär	att	se	att	alla	patienter	inte	har	samma	
behov	av	det	eller	uppskattar	det	(Elliott	et	al.,	2011).	Vi	tänker	oss	att	detta	blir	
viktigt	 när	 det	 gäller	 ungdomar,	 då	 empati	 vid	 fel	 tillfälle	 eventuellt	 uppfattas	
som	påträngande	av	ungdomen.	I	och	med	det	behov	som	ungdomar	har	av	att	få	
utveckla	en	egen	 identitet	 skulle	detta	kunna	upplevas	som	att	 terapeuten	blir	
för	 lik	en	överbeskyddande	 förälder,	och	då	ett	hot	mot	ungdomens	autonomi.	
Wrangsjö	 och	 Winberg	 Salomonsson	 (2006)	 framhävde	 också	 vikten	 av	 att	
ungdomsterapeuten	 kan	 växla	 mellan	 att	 vara	 nära	 och	 att	 inta	 en	 mer	
avvaktande	och	 tillbakadragen	 attityd.	 Empati	 innefattar	 således	både	 att	 vara	
följsam	och	lyhörd,	vilket	var	något	ungdomarna	i	denna	studie	efterfrågade	hos	
en	 behandlare.	 Att	 däremot	 visa	 empati	 vid	 fel	 tillfälle	 tänker	 vi	 oss	 i	 själva	
verket	 skulle	 kunna	 betyda	 att	 terapeuten	 inte	 alls	 är	 empatisk,	 eftersom	 han	
eller	hon	då	inte	är	lyhörd	för	sin	patients	behov.	Empati	bidrar	i	sin	tur	till	en	
god	terapeutisk	relation	och	därmed	till	ett	gott	utfall	av	behandlingen	(Farber	&	
Doolin,	2011).		
	
Mötas	som	personer		
I	 temat	 ingick	 kategorierna	 Breda	 samtalsämnen,	 Engagemang,	 Personlig	men	
inte	 privat	 och	Annorlunda	 arbetsformer.	Temat	 handlade	 om	 att	 ungdomarna	
uppskattade	när	samtalsbehandlaren	såg	dem	som	en	person,	och	inte	bara	som	
ett	problem.	Det	som	bidrog	till	en	känsla	av	att	bli	”sedd”,	var	att	behandlaren	



 26

var	 beredd	 att	 prata	 om	 andra	 saker	 än	 det	 aktuella	 problemet,	 och/eller	
intresserade	sig	för	skolsituationen	och	fritidsintressen.	När	behandlaren	delade	
med	sig	av	egna	erfarenheter	upplevdes	också	detta	som	positivt,	och	det	bidrog	
till	 en	 förtroendefull	 relation.	 Ungdomarna	 uppskattade	 också	 att	 få	 träffa	
behandlaren	 under	 lite	 annorlunda	 former,	 till	 exempel	 över	 en	 lunch,	 och	 att	
behandlaren	var	tillgänglig	utanför	ordinarie	samtalstid.	
	
Ungdomarnas	behov	av	att	få	lära	känna	sin	behandlare	som	person	kan	kopplas	
till	 att	 de	 då	 upplevde	 behandlaren	 som	 äkta.	 Äkthet	 hos	 terapeuten,	menade	
Carl	Rogers	(Kolden	et	al.,	2011),	är	en	av	förutsättningarna	för	att	få	ett	positivt	
resultat	av	behandling.	Äkthet	kan	dels	handla	om	att	terapeuten	inte	döljer	sin	
egen	 upplevelse	 av	 patientens	 känslor	 och	 tankar,	 dels	 om	 att	 behandlaren	
berättar	 om	 sig	 själv	 och	 sina	 egna	 erfarenheter.	 Vissa	 studier	 pekar	 på	 att	
äkthet	kan	vara	extra	viktigt	när	man	arbetar	med	ungdomar	(Bolton	Oetzel	&	
Scherer,	2003;	Kolden	et	al.).	Vi	 tänker	oss	att	det	 skulle	kunna	bero	på	att	en	
brist	 på	 äkthet	 hos	 behandlaren	 gör	 behandlaren	 otydlig,	 vilket	 kan	 skapa	 en	
större	 osäkerhet	 hos	 ungdomar	 än	 hos	 vuxna.	 Detta	 mot	 bakgrund	 av	 att	
tonåringar	befinner	sig	i	en	process	av	att	forma	sin	egen	identitet.	Att	då	möta	
en	behandlare	som	själv	är	lite	suddig	i	konturen,	väcker	eventuellt	den	oro	som	
en	tonåring	kan	känna	över	vem	hon/han	själv	är.	Holmqvist	(2010)	menade	att	
profil	och	kontur	hos	en	terapeut	är	avgörande	för	att	en	patient	ska	kunna	öka	
sin	förståelse	av	sig	själv.	Ett	sätt	att	bli	tydlig	är	att	berätta	personliga	saker	och	
visa	hur	man	 reagerar	på	patientens	känslor	och	 tankar.	 I	ungdomsterapier	är	
också	 en	 av	 de	 viktigaste	 uppgifterna	 att	 hjälpa	 tonåringen	 att	 se	 kopplingar	
mellan	sina	egna	känslor,	tankar	och	handlingar	(Meeks,	1986).	En	terapeut	som	
själv	 gör	 sådana	 kopplingar,	 och	 är	 tydlig	 som	 person,	 kan	 både	 blir	 en	 slags	
modell	för	ungdomar	och	ge	dem	en	fast	referenspunkt	som	de	kan	positionera	
sig	gentemot.	Detta	kan	bidra	till	deras	förståelse	av	sig	själva	och	ge	en	känsla	
av	trygghet.				
	
Ett	 annat	 sätt	 att	 se	 på	 resultatet	 inom	 detta	 tema	 är	 vikten	 av	 att	 som	
ungdomsterapeut	minska	de	starka	överföringar	som	kan	finnas.	Schedin	(1977)	
definierade	 överföring	 som	 de	 tankar	 och	 känslor	 en	 patient,	 ofta	 omedvetet,	
härleder	 till	 sin	 terapeut	 utifrån	 patientens	 tidigare	 betydelsefulla	 relationer.	
Schedin	(1977)	ansåg	att	om	behandlaren	ska	kunna	utveckla	ett	samarbete	med	
sin	 unge	 patient	 måste	 överföringen	 dämpas.	 Ett	 sätt	 att	 göra	 detta	 på	 är	 att	
terapeuten	 i	 mindre	 utsträckning	 än	 med	 vuxna	 tar	 på	 sig	 en	 yrkesroll.	
Tonåringen	måste	kunna	se	behandlaren	som	en	vanlig,	normal	person	som	är	
välvilligt	 inställd.	För	de	 intervjuade	ungdomarna	var	det	 tydligt	att	kontakten	
kändes	mer	naturlig	när	de	kunde	få	 träffa	sin	behandlare	under	andra	 former	
än	 den	 traditionella,	 och	 att	 behandlaren	 upplevdes	 som	 tillgänglig.	 Det	 kan	
tolkas	 som	 att	 ungdomarna	 då	 upplevde	 att	 behandlaren	 i	 högre	 utsträckning	
var	sig	själv,	och	att	överföringen	därmed	dämpades.		
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En	 annan	 aspekt	 som	 bidrog	 till	 att	 relationen	 med	 behandlaren	 kändes	 mer	
naturlig	 var	 att	 behandlaren	 visade	 intresse	 för	 den	 unges	 hela	 livssituation.	
Ungdomarna	 upplevde	 då	 att	 de	 blev	 mer	 än	 ett	 jobb	 för	 behandlaren.	 Detta	
visar	hur	betydelsefullt	det	var	för	de	intervjuade	ungdomarna	att	relationen	till	
behandlaren	 var	 mer	 lik	 en	 vanlig	 vänskapsrelation	 än	 en	 begränsad	 kontakt	
mellan	patient	och	 terapeut.	Följden	blev	en	mer	avslappnad	stämning,	vilket	 i	
sin	 tur	 gjorde	 det	 lättare	 att	 gå	 till	 behandlingen	 och	 att	 öppna	 sig	 för	 sin	
terapeut.		
	
I	temat	ingick	också	att	ungdomarna	uttryckte	att	de	uppskattat	att	få	prata	om	
andra	saker	än	sina	problem,	och	när	behandlaren	intresserat	sig	för	hela	deras	
person.	 Detta	 kan	 kopplas	 till	 den	 identitetsutveckling	 som	 är	 central	 under	
tonårsperioden.	Både	Meeks	(1986)	och	Schedin	(1977)	beskrev	hur	ungdomar	
kan	ha	ett	stort	behov	av	att	få	prata	om	sina	fritidsintressen	och	framtidsplaner,	
men	även	diskutera	samhällsfrågor,	etik	och	moral.	Marcia	(refererat	i	Frisén	&	
Hwang,	2006)	menade	att	tonåringen	har	ett	behov	av	att	både	få	utforska	och	
formulera	 sina	 egna	 värderingar.	 När	 det	 gäller	 vuxna	 patienter	 skulle	 man	
kanske	 se	 detta	 som	 ett	 undvikande	 beteende,	 eller	 som	 ett	 sätt	 att	
intellektualisera	 känslomässiga	 problem.	 För	 ungdomar	 kan	 det	 däremot	 vara	
ett	 led	 i	 deras	 identitetsutveckling.	 De	 har	 ett	 behov	 av	 att	 forma	 sina	 egna	
värderingar	och	att	få	diskutera	allt	mellan	himmel	och	jord	kan	vara	ett	sätt	att	
göra	 detta	 på	 (Meeks,	 1986;	 Schedin,	 1977).	 Att	 kunna	 få	 prata	 fritt	 med	 en	
vuxen	 som	 visar	 intresse	 och	 respekt,	 kan	 också	 ibland	 räcka	 för	 att	 många	
ungdomar	ska	växa	psykologiskt	och	må	bättre	 (Meeks,	1986).	Även	Wrangsjö	
och	 Winberg	 Salomonsson	 (2006)	 påpekade	 hur	 viktigt	 det	 är	 att	 den	 unga	
människan	känner	sig	bekräftad	av	personer	som	upplevs	som	viktiga.	
	
Det	kan	också	tänkas	att	ungdomarnas	uppskattning	av	breda	samtalsännen	kan	
kopplas	till	att	det	är	roligt	att	få	testa	sin	växande	kognitiva	förmåga	i	samspel	
med	en	 intresserad	vuxen	som	visar	 respekt.	Enligt	Piaget	utvecklas	 förmågan	
till	 formellt	 tänkande	 från	 cirka	 12	 års	 ålder,	 något	 som	 innebär	 en	 växande	
förmåga	 att	 tänka	 abstrakt,	 att	 resonera	 hypotetiskt	 och	 ha	 funderingar	 kring	
hur	man	 själv	 tänker	 (Hwang	 &	 Frisén,	 2005).	 Shirk	 et	 al.	 (2011)	menade	 att	
unga	 som	 går	 i	 terapi	 kan	 ha	 behov	 av	 en	 vuxen	 som	 kan	 ge	 en	 rolig	 och	
stimulerande	relation	till	skillnad	från	vuxna,	som	ofta	utvecklar	ett	emotionellt	
band	till	terapeuten	utifrån	behovet	att	få	hjälp	med	psykologiska	problem.	Det	
var	tydligt	hos	flera	av	de	ungdomar	som	ingick	i	studien	att	de	både	njutit	och	
känt	sig	stimulerade	av	diskussionerna	med	sin	terapeut.		
	
Ta	det	lugnt		
I	 temat	 ingår	 kategorierna	 Ge	 tid,	 Avslappnad	 stämning	 och	 Småprat.	 	 Temat	
handlar	om	att	det	kan	ta	tid	att	få	till	stånd	en	bra	relation	där	man	är	beredd	
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att	öppna	sig	och	prata	om	svåra	saker.	Ungdomarna	ville	 inte	att	behandlaren	
skulle	pressa	fram	saker	utan	gärna	avvakta	och	ha	en	naturlig,	avslappnad	stil.	
De	uppskattade,	speciellt	i	början,	att	få	prata	om	annat	och	inte	gå	in	direkt	på	
problemen.	 Humor	 hos	 behandlaren	 var	 en	 egenskap	 som	 uppskattades.	
Tillsammans	bidrog	alla	dessa	aspekter	till	en	känsla	av	trygghet	och	att	det	blev	
lättare	att	öppna	upp	sig	för	behandlaren.	
	
Ungdomarnas	utsagor	under	detta	tema	beskriver	hur	det	vanligen	går	till	när	vi	
lär	känna	en	ny	person.	Det	 tar	 lite	 tid	och	krävs	 lite	småprat	och	skratt	 innan	
man	är	beredd	att	gå	ner	på	en	djupare	nivå.	Meeks	(1986)	menade	också	att	det	
är	 en	 naturlig	 reaktion	 när	 patienter	 blir	 på	 sin	 vakt	mot	 en	 behandlare	 som	
alltför	snabbt	vill	veta	allt	om	dem.	Han	ansåg	att	terapeuter	i	allmänhet	ska	akta	
sig	för	att	vara	påträngande.	En	alltför	nyfiken	attityd	från	behandlarens	sida	gör	
det	svårare	för	patienten	att	självmant	och	spontant	berätta	om	sig	själv.	Meeks	
(1986)	påpekade	samtidigt	att	 tonåringar	är	extra	känsliga	 för	en	påträngande	
stil.	 Detta	 tänker	 vi	 oss	 kan	 hänga	 ihop	med	 de	 starka	 överföringar	 som	 kan	
finnas	 i	 terapi	 med	 ungdomar,	 samt	 på	 den	 frigörelseprocess	 som	 ungdomar	
genomgår.	Ungdomar	kan	känna	att	deras	autonomi	hotas	av	att	gå	i	terapi,	och	
att	de	kan	bli	rädda	för	att	hamna	i	ett	nytt	beroendeförhållande	under	en	period	
då	 man	 kämpar	 för	 att	 känslomässigt	 frigöra	 sig	 från	 sina	 föräldrar	 (Meeks,	
1986).	Schedin	(1977)	menade	att	ungdomar	ofta	har	en	impuls	att	vilja	lämna	
terapin	 som	ett	 led	 i	 sin	 frigörelseprocess.	Detta	menade	han	beror	på	 att	 alla	
personer	som	framkallar	en	inre	bild	av	en	föräldragestalt,	kan	kännas	som	ett	
hot	mot	den	hett	åtrådda	självständigheten.	Ett	sätt	att	minska	överföringen	är	
att	 ha	 en	 vanlig	 samtalston.	 Även	 Meeks	 (1986)	 och	 Wrangsjö	 och	 Winberg	
Salomonsson	(2006)	nämnde	att	en	ungdomsterapeut	bör	ha	en	konverserande	
stil,	 som	mer	 liknar	ett	vanligt	 samtal.	Det	 som	 framkom	 i	 intervjuerna	om	att	
behandlaren	 inte	 skulle	 pressa	 utan	 istället	 ha	 en	 avslappnad	 stil	 och	 kunna	
småprata,	 kan	 kopplas	 till	 att	 detta	 beteende	 från	 behandlarens	 sida	minskar	
risken	att	framstå	som	ytterligare	en	förälder.	En	behandlare	som	är	alltför	”på”	
associeras	 troligen	 lättare	med	 en	 omvårdande	 och	 orolig	 föräldragestalt	 som	
för	 tonåringen	kan	upplevas	 som	kvävande,	och	 som	ett	hot	mot	 strävan	efter	
självständighet.			
	
Humor	 var	 också	 något	 som	 ungdomarna	 uppskattade	 hos	 en	 behandlare	 och	
som	de	tyckte	bidrog	till	en	mer	naturlig	relation.	Enligt	Meeks	(1986)	är	humor	
den	kanske	viktigaste	egenskapen	hos	en	ungdomsterapeut,	efter	ärlighet.	Detta	
kan	hänga	ihop	med	att	man	i	tonåren	ofta	har	svårt	att	skratta	åt	sig	själv,	och	
att	man	 därför	 har	 svårt	 för	 behandlare	 som	 är	 alltför	 stela	 och	 självgoda.	 Vi	
tänker	 att	 humor	 också	 bidrar	 till	 att	 man	 lär	 känna	 varandra,	 och	 till	 en	
avslappnad	 och	 mer	 kravlös	 stämning.	 Flera	 av	 de	 intervjuade	 ungdomarna	
upplevde	 också	 att	 när	 behandlaren	 kunde	 skapa	 en	 avslappnad	 stämning,	 så	
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fungerade	terapin	som	ett	andrum	från	de	krav	på	prestationer	som	de	annars	
ibland	kände.		
	
Respekt	
Temat	Respekt,	med	kategorierna	Kolla	av,	Se	kompetensen	och	Tillåtande,	utgör	
ungdomarnas	upplevelser	av	att	de	ville	bli	accepterade	som	de	var	utan	att	bli	
dömda,	 och	 att	 de	 ville	 bli	 behandlade	 som	 kompetenta	 individer	 med	 egna	
åsikter	 och	 resurser.	 När	 ungdomarna	 kände	 sig	 respekterade	 flöt	 samarbetet	
med	behandlaren	bättre	än	då	de	upplevde	sig	bli	dömda.			
	
Ett	 sätt	 för	 behandlaren	 att	 visa	 respekt	 och	 därmed	 stärka	 självkänslan	 hos	
tonåringen	 är	 att	 ge	 skäl	 för	 det	 man	 gör,	 samt	 fråga	 tonåringen	 om	 vad	 de	
tycker	 samt	 visa	 respekt	 för	 deras	 ställningstaganden.	 På	 det	 sättet	 erkänner	
man	 tonåringen	 som	 en	 egen,	 växande	 individ	 (Schedin,	 1977).	 Detta	 ligger	 i	
linje	 med	 att	 ungdomarna	 i	 denna	 studie	 talade	 om	 vikten	 av	 att	
samtalsbehandlaren	kollade	av	med	dem	att	de	var	på	samma	spår,	och	att	deras	
åsikter	om	behandlingen	uppmärksammades.	Behovet	av	att	 få	bli	respekterad	
var	något	som	framkom	även	i	den	studie	som	Martin	et	al.	(2006)	genomförde.	
Ungdomar	 tillfrågades	 här	 om	 vad	 de	 uppfattade	 som	 hjälpande	 kvalitéer	 hos	
vuxna.	Respekt	var	den	kategori	som	förekom	mest	frekvent	i	intervjuerna,	och	
ungdomarna	menade	att	ömsesidig	respekt	var	ett	tecken	på	en	bra	relation.	Det	
framkom	 också	 att	 ungdomarna	 uppskattade	 personer	 som	 lät	 dem	 ta	 ansvar	
och	 hade	 tilltro	 till	 deras	 förmåga	 att	 göra	 detta.	 I	 en	 annan	 studie	 där	 man	
frågade	flickor	på	ett	akutboende	hur	de	ville	bli	bemötta,	 framkom	att	de	ville	
bli	respekterade,	att	man	skulle	lyssna	på	vad	de	hade	att	säga,	samt	att	de	inte	
ville	känna	sig	dömda	på	förhand	(Eyrich‐Garg,	2008).	Respekt	handlade	bland	
annat	 om	att	 få	 bli	 tillfrågad	 om	hur	de	 ville	 lägga	upp	 sin	 behandling	 och	 att	
behandlaren	förklarade	skälen	till	vad	hon	eller	han	gjorde.	Studierna	omfattade	
små	urval	men	uppfattningarna	hos	dessa	ungdomar	stämmer	ändå	väl	överens	
med	resultaten	i	vår	studie	där	ungdomarna	uttryckte	ett	behov	av	att	få	känna	
att	deras	tankar	och	idéer	räknades,	och	var	tillåtna.	
	
De	kategorier	som	 ingår	 i	detta	 tema	kretsar	runt	att	ungdomen	skulle	 få	vara	
delaktig	 i	 behandlingen.	Vikten	 av	 samarbete	 var	något	 som	Bordin	 talade	om	
(Horvath	 et	 al.,	 2011).	 Han	 betonade	 bland	 annat	 att	 en	 gemensam	 förståelse	
mellan	terapeut	och	patient	om	metoder	för	behandlingen	(task),	hade	betydelse	
för	 en	god	 terapeutisk	 relation.	En	metaanalys	 av	Tryon	och	Winograd	 (2011)	
visade	att	det	finns	ett	starkt	samband	mellan	ett	positivt	utfall	av	behandlingen	
och	ett	bra	samarbete	(collaboration)	mellan	terapeut	och	patient.	Behandlaren	
bör	på	olika	sätt	stärka	samarbetet	genom	att	efterfråga	patientens	reflektioner	
och	insikter	och	hela	tiden	försäkra	sig	om	att	det	finns	en	gemensam	förståelse	
för	 det	man	 gör	 och	 vart	man	 är	 på	 väg.	 Detta	 ligger	 i	 linje	med	 resultatet	 av	
denna	studie,	där	ungdomarna	hade	önskemål	om	att	behandlaren	skulle	se	och	



 30

efterfråga	deras	kompetens	samt	”kolla	av”	med	dem.	En	tanke	är	att	även	detta	
kan	relateras	till	ungdomars	psykiska	utveckling	och	att	de	har	ett	behov	av	att	
få	känna	sig	kunniga.	Om	samtalsbehandlaren	låter	ungdomen	vara	med	och	ha	
åsikter	 angående	 behandlingen	 förmedlar	 även	 behandlaren	 en	 tilltro	 till	
ungdomens	 förmåga.	 Således	 har	 ungdomen	 en	 möjlighet	 att	 i	
samtalsbehandlingen	bygga	upp	en	starkare	tro	på	sin	egen	kompetens,	och	en	
tro	på	sig	själv	som	en	person	vars	åsikter	är	någonting	värda.					
	
När	det	gäller	att	 få	känna	sig	accepterad	och	 inte	bli	dömd	så	var	detta	något	
som	 framkom	 både	 i	 denna	 studie	 och	 i	 den	 tidigare	 refererade	 studien	 av	
Eyrich‐Garg	 (2008).	Att	acceptera	sin	patient	är	en	del	av	det	 som	Carl	Rogers	
kallade	positiv	respekt,	vilket	 i	sin	 tur	är	en	grundbult	 i	att	 få	 till	stånd	en	god	
terapeutisk	relation	(Farber	&	Doolin,	2011).	Informanterna	i	vår	studie	visade	
också	på	detta	då	de	menade	att	 en	 tillåtande	attityd	 från	 samtalsbehandlaren	
bidrog	 till	att	de	hade	 lättare	 för	att	prata	med	behandlaren	och	att	öppna	sig.	
Även	Meeks	(1986)	menade	att	en	icke‐dömande	attityd	är	kärnan	i	psykoterapi	
och	 att	 behandlarens	 inställning	 måste	 vara	 att	 allt	 mänskligt	 beteende	 är	
möjligt	 att	 förstå.	 Att	 vara	 tillåtande	 gentemot	 ungdomens	 tankar,	 känslor,	
beteende	 och	 åsikter	 tänker	 vi	 också	 blir	 ett	 led	 i	 att	 stärka	 ungdomen	 i	 sin	
identitetsutveckling,	 och	 det	 utforskande	 av	 sig	 själv	 som	 sker	 under	
ungdomstiden.	 Genom	 att	 ha	 ett	 icke‐dömande	 förhållningssätt	 förmedlar	
samtalsbehandlaren	att	det	är	okej	för	ungdomen	att	vara	den	han	eller	hon	är.	I	
en	tid	av	sökande	efter	en	 identitet	och	en	osäkerhet	på	vem	man	är	blir	detta	
viktigt.	 Det	 kan	 tänkas	 att	 det	 blir	 ett	 led	 i	 att	 uppmuntra	 till	 den	 fullbordade	
identitet	som	Marcia	(refererat	i	Frisén	&	Hwang,	2006)	talade	om.		
	
Avslutande	kommentar	
Resultatet	i	studien	visar	att	ungdomarnas	åsikter	om	hur	en	samtalsbehandlare	
ska	 vara	 till	 stora	 delar	 sammanfaller	 med	 den	 litteratur	 som	 finns	 inom	
området	 ungdomsterapi.	 Detta	 är	 i	 sig	 ett	 intressant	 resultat	 då	 det	 gjorts	 få	
studier	 där	 ungdomar	 tillfrågats	 om	 vad	 som	 är	 viktigt	 för	 dem	 när	 de	 söker	
hjälp.	Delar	av	resultatet	ligger	också	i	linje	med	den	forskning	som	finns	kring	
vuxenterapier	och	vilka	egenskaper	hos	terapeuten	som	där	är	önskvärda.	Några	
av	dessa	är	att	terapeuten	är	flexibel,	visar	respekt,	är	intresserad	och	avspänd	
(Sandell,	 2008).	 Ungdomarna	 uppskattade	 att	 samtalsbehandlare	 var	 lyhörda	
och	 följsamma,	 något	 som	 Rogers	 skulle	 beskriva	 som	 en	 del	 av	 att	 vara	
empatisk	 (Elliott,	 et	 al.,	 2011).	 Äkthet	 definierade	 Rogers	 bland	 annat	 som	
terapeutens	 förmåga	 att	 vara	 sig	 själv	 i	 relation	 till	 patienten	 (Kolden	 et	 al.,	
2011).	Detta	anknyter	till	att	de	intervjuade	ungdomarna	upplevde	det	positivt	
att	 behandlaren	 hade	 en	 personlig	 stil	 och	 inte	 bara	 en	 professionell	 mask.	
Informanterna	 uttryckte	 även	 gillande	 då	 behandlaren	 brydde	 sig	 och	
accepterade	dem,	vilket	kan	ses	som	det	Rogers	kallade	positiv	respekt	(Farber	
&	Doolin,	2011).		
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Således	 visar	 resultatet	 i	 denna	 studie	 att	 ungdomarna	 uppskattade	 liknande	
egenskaper	 hos	 terapeuten	 som	 forskningen	 inom	 vuxenterapier	 pekat	 på	 är	
önskvärda.	En	tolkning	av	materialet	är	dock	att	vissa	av	dessa	egenskaper,	som	
följsamhet,	lyhördhet	och	äkthet	kan	vara	extra	viktiga	i	arbete	med	ungdomar.	
Detta	 på	 grund	 av	 att	 de	 har	 andra	 behov	 än	 vuxna	 utifrån	
utvecklingspsykologiska	aspekter.	Vikten	av	följsamhet	kan	hänga	ihop	med	att	
barn	och	unga	i	samma	ålder	kan	befinna	sig	i	olika	faser	utvecklingsmässigt,	och	
det	gäller	 för	behandlaren	att	kunna	anpassa	sig	 till	detta.	Lyhördhet	 tänker	vi	
oss	handlar	om	att	ungdomar,	som	ett	led	i	sin	identitetsutveckling,	kan	behöva	
hjälp	med	att	identifiera	tankar	och	känslor	som	de	själva	har	svårt	att	sätta	ord	
på.	Äkthet	handlar	om	att	behandlaren	bör	ha	tydliga	konturer	då	tonåringar	har	
ett	större	behov	än	vuxna	att	få	en	tydlig	referenspunkt	som	de	kan	positionera	
sig	emot.		
	
En	 tolkning	 av	 resultatet	 är	 att	 det	 finns	 skillnader	 mellan	 den	 terapeutiska	
relationen	 med	 vuxna	 och	 relationen	 med	 ungdomar.	 Det	 finns	 också	 en	
diskussion	 inom	 litteratur	 och	 forskning	 om	 huruvida	 den	 terapeutiska	
relationen	 med	 en	 ung	 patient	 är	 av	 en	 annorlunda	 kvalité	 än	 den	 inom	
vuxenterapier	(Zack	et	al.,	2007).	Det	råder	dock	osäkerhet	om	på	vilket	sätt	den	
skulle	vara	annorlunda	 (Green,	2009).	En	 framträdande	skillnad	 som	vi	 tycker	
oss	se	är	att	ungdomarna	i	denna	studie	i	hög	utsträckning	uppskattade	att	få	en	
mer	 personlig	 relation	 till	 sin	 behandlare.	 Konkret	 handlade	 det	 om	 att	
behandlaren	var	 tillgänglig	utanför	ordinarie	 samtalstider,	 att	det	 fanns	möten	
utanför	 samtalsrummet,	 att	 man	 kunde	 prata	 om	 annat	 än	 problem	 och	 att	
behandlaren	 delade	 med	 sig	 av	 sig	 själv.	 Ungdomarna	 uppskattade	 också	 en	
avslappnad	 atmosfär	med	 lite	 småprat	 och	 skratt.	 Den	 röda	 tråden	 kan	 sägas	
vara	att	relationen	har	drag	av	en	vanlig	vänskapsrelation.	Vi	föreställer	oss	att	
även	om	vuxna	också	vill	veta	något	om	sin	behandlare	som	person,	så	finns	inte	
behovet	i	lika	hög	utsträckning.	Många	vuxna	patienter	skulle	troligen	ställa	sig	
frågande	till	att	ta	en	lunch	på	stan	med	sin	terapeut,	eller	att	diskutera	politik	
på	 samtalstiden.	 Att	 de	 intervjuade	 ungdomarna	 uppskattade	 det	 personliga	
mötet	 kan	 ses	 som	 ett	 stöd	 för	 att	 man	 i	 forskning	 kring	 den	 terapeutiska	
relationen	 med	 barn	 och	 ungdomar	 främst	 har	 betonat	 den	 affektiva	
komponenten	 (Zack	 et	 al.,	 2007).	Det	 är	 troligen	 betydligt	 lättare	 att	 knyta	 an	
känslomässigt	 om	 relationen	 inte	 upplevs	 som	 strikt	 yrkesmässig.	 I	
förlängningen	kan	det	också	handla	om	ungdomars	behov	av	att	forma	en	egen	
identitet.	Kontakterna	med	andra	vuxna	är	en	viktig	del	i	den	processen,	och	för	
en	 del	 ungdomar	 kan	 samtalsbehandlaren	 utgöra	 den	 enda	 vuxna	 kontakt	 de	
har,	där	de	känner	sig	respekterade	och	sedda.			
	
En	annan	aspekt	som	är	slående	är	att	ungdomarna	i	studien	gjord	av	Martin	et	
al.	 (2006)	har	 liknande	upplevelser	som	informanterna.	När	ungdomarna	i	den	
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studien	 tillfrågades	 om	 vilka	 kvalitéer	 de	 såg	 som	 önskvärda	 hos	 vuxna	 i	
allmänhet,	 framkom	 bl.a.	 att	 de	 ville	 bli	 respekterade,	 lyssnade	 till	 och	 inte	
dömda.	Detta	ligger	i	linje	med	några	av	de	kvalitéer	som	informanterna	i	denna	
studie	beskrev	som	bra	och	hjälpsamma	hos	en	terapeut.	Även	detta	kan	antyda	
att	 en	 av	 de	 viktigaste	 komponenterna	 i	 den	 terapeutiska	 relationen	 med	
ungdomar	 är	 att	 terapeuten	 visar	 sig	 som	 en	 ”vanlig”	 vuxen	 och	 blir	 en	
betydelsefull	äldre	vän.		
	
Metoddiskussion	
Syftet	 med	 studien	 var	 att	 undersöka	 hur	 ungdomar	 upplever	 att	 en	
samtalsbehandlare	ska	vara.	 Intervjuerna	har	dock	gjorts	med	unga	vuxna,	och	
följaktligen	är	detta	en	retrospektiv	studie.	Detta	kan	tänkas	vara	en	nackdel	för	
studien	då	informanterna	i	flera	fall	uppgivit	att	de	har	haft	svårt	att	minnas	sina	
upplevelser.	 Det	 kan	 dock	 tänkas	 sig	 att	 en	 retrospektiv	 utgångspunkt	 har	
fördelar	 som	 att	 ungdomarna	 nu	 har	 fått	 perspektiv	 och	 ”landat”	 efter	
behandlingen.	Möjligen	ser	de	då	tydligare	vad	som	har	varit	bra	och	mindre	bra	
med	de	behandlare	de	mött.	Under	intervjuerna	upplevde	båda	intervjuarna	att	
det	 var	 lättare	 att	 få	 fram	utsagor	 kopplade	 till	 hur	 en	 samtalsbehandlare	 ska	
vara,	och	inte	hur	denne	inte	ska	vara.	Detta	är	på	sätt	och	vis	naturligt,	då	syftet	
med	 studien	 var	 att	 undersöka	 hur	 ungdomar	 upplever	 att	 en	
samtalsbehandlare	ska	vara,	 inte	att	undersöka	hur	de	 inte	 ska	vara.	En	annan	
orsak	kan	vara	att	patienter	kan	ha	svårt	att	kritisera	sin	terapeut	(Werbart	et	
al.,	 2008).	 Den	 faktorn	 borde	 dock	 vara	 mindre	 i	 en	 retrospektiv	 studie,	 då	
informanterna	 inte	på	samma	sätt	 längre	står	 i	ett	beroendeförhållande	 till	 sin	
behandlare.	Resultatet	kan	även	ha	påverkats	i	”positiv”	riktning	på	grund	av	att	
urvalet	 av	 informanter	 har	 skett	 utifrån	 tillgänglighet.	 Med	 undantag	 för	 två	
informanter	 så	 valde	 samtalsbehandlarna	 själva	 ut	 ungdomar	 som	 kunde	 vara	
relevanta	för	studien.	Detta	innebar	en	risk	för	bias,	då	valet	omedvetet	kan	ha	
fallit	 på	 personer	 som	 har	 varit	 nöjda	 med	 sin	 behandling.	 En	 svaghet	 med	
studien	är	att	fem	av	ungdomarna	har	haft	samma	behandlare,	vilket	eventuellt	
bidrog	till	en	större	överensstämmelse	mellan	kategorier	och	teman,	än	om	alla	
ungdomarna	hade	haft	olika	behandlare.	Däremot	redogjorde	 två	av	dessa	 fem	
informanter	 även	 för	 erfarenheter	 av	 andra	 behandlare.	 Detta	 faktum,	
tillsammans	 med	 att	 resterande	 ungdomar	 rekryterades	 från	 olika	 orter,	 har	
förhoppningsvis	gjort	materialet	mer	mångfacetterat.			
	
En	kritik	som	ofta	riktas	mot	kvalitativa	metoder	är	dess	brist	på	tillförlitlighet	
(Ryen,	 2004).	 Då	 vi	 varit	 två	 intervjuare	 och	 använt	 öppna	 frågor	 har	
intervjuerna	 tagit	 delvis	 olika	 riktningar	 beroende	 på	 de	 svar	 vi	 fått,	 och	
beroende	på	vem	av	oss	som	intervjuat.	Ryen	(2004)	menade	dock	att	det	är	just	
interaktionen	 mellan	 intervjuare	 och	 intervjuperson	 som	 ger	 intressant	 och	
relevant	 data.	 Ett	 sätt	 att	 öka	 tillförlitligheten	 är	 att	 sträva	 efter	 en	 stark	
interbedömarreliabilitet,	 det	 vill	 säga	 hur	 väl	 olika	 bedömare	 är	 överens	 om	
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betydelsen	 av	 utsagorna	 i	 intervjuerna	 (Lantz,	 2007).	 Genom	 att	 båda	
intervjuarna	gick	igenom	de	10	intervjuerna	var	för	sig,	för	att	sedan	gå	igenom	
dem	tillsammans	och	söka	konsensus	angående	utsagornas	betydelse,	syftade	vi	
till	att	nå	en	samstämmig	syn	på	materialet.		
	
Giltigheten	 av	 det	 som	 framkom	 i	 intervjuerna	 styrks	 av	 en	 teoretisk/extern	
validitet,	 då	 många	 av	 resultaten	 har	 kunnat	 kopplas	 till	 befintlig	 teori	 och	
tidigare	 forskning.	 Resultaten	 är	 inte	 möjliga	 att	 generalisera.	 Det	 är	 dock	
tänkbart	 att	 det	 mot	 bakgrund	 av	 en	 viss	 extern	 validitet	 inte	 enbart	 är	
ungdomarna	 i	 denna	 studie	 som	 har	 dessa	 upplevelser	 av	 hur	 en	
samtalsbehandlare	 ska	 vara.	 Upplevelserna	 kan	 även	 delas	 av	 fler	 personer	 i	
denna	ålder.		
	
Framtida	forskning	
Idag	 finns	en	 stor	 samstämmighet	kring	att	 en	bra	 terapeutisk	 relation	har	ett	
samband	med	ett	positivt	utfall	av	behandlingen,	framförallt	när	det	gäller	vuxna	
(Beutler	et	al.,	2004;	Horvath,	et	al.,	2011).	Även	om	området	är	mer	outforskat	
när	det	handlar	om	ungdomar	så	pekar	de	studier	som	gjorts	på	att	det	finns	ett	
liknande	samband	mellan	en	god	relation	och	att	patienten	förbättras	(Karver	et	
al.,	2006).	Mot	bakgrund	av	den	ökade	psykiska	ohälsan	hos	ungdomar	finns	det	
ett	behov	av	att	på	olika	sätt	försöka	förbättra	och	effektivisera	behandlingen	för	
dem.	 Forskning	 kring	 den	 terapeutiska	 relationen	 är	 då	 av	 central	 betydelse	
eftersom	relationen	har	visat	sig	ha	större	betydelse	för	utfallet	än	den	specifika	
metoden	(Holmqvist,	2008).	Vi	tänker	oss	att	alla	de	kvalitéer	som	nämndes	av	
de	 intervjuade	 ungdomarna	 som	 önskvärda	 hos	 en	 samtalsbehandlare,	
sammantaget	är	det	som	skapar	en	god	terapeutisk	relation.	En	tydlig	aspekt	är	
dock	 att	 ungdomarnas	 upplevelser	 kan	 tolkas	 som	 att	 den	 terapeutiska	
relationen	 inom	 ungdomsterapier	 bör	 vara	 mer	 naturlig,	 och	 ha	 drag	 av	 en	
personlig	relation.	På	vilket	sätt	denna	aspekt	har	betydelse,	och	varför,	kan	vara	
en	fråga	för	framtida	forskning.		
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
1, Muntlig och skriftlig information angående studien. Har d u några frågor? Påskrift 
angående samtycke.  
2, Erbjud fika. 
3, Sätt på bandspelaren. Läs in datum, plats,  eget namn samt förnamn på den som ska 
intervjuas. Innan vi börjar – har du några frågor? 
 
 
Biografiska data 
 
Hur gammal är du?  Var har du haft din sam talsbehandling? – 
Träffade du flera olika be handlare…? Både män och 
kvinnor…eller? Vad var det för prob lem du gick i behandling för? 
Hur såg kontakten ut, träffades ni 1 ggn i veckan eller…?  Vad 
gjorde ni…pratade mest ..eller? Hur länge pågick den…? Hur länge 
sedan var det sam talsbehandlingen avslutades? Har du fortfarande 
någon kontakt..?  
 
Huvudfrågor       
 
1. När du hörde talas om den här studien och syftet med den – 
hur ungdomar tycker att en samtalsbehandlare ska vara – vad 
tänkte du då?  
 
2a. Utifrån dina egna erfarenheter: vad har du tyckt varit bra 
med din/dina samtalsbehandlare?    
Vår definition av samtalsbehandlare: En person man gått till relativt 
regelbundet, under kortare eller längre tid och pratat om sig själv, tankar och 
känslor, problem och svårigheter, där syftet varit att man ska må/fungera bättre. 
 
Uppföljning:  

 Vad var det som gjorde att det var bra? 
 Kan du ge några exempel? 
 Hur gjorde hon/han?  Kroppsspråk, hälsningsfras, 

avskedsfras, anteckna, ögonkontakt. 
 Hur tänkte du kring det då nä r det hände?  Kan du berätta?  

Hur fick det dig att känna? 
 Är det någon skillnad jämfört med hur du tänker runt det i 

dag? 
 

 
Uppföljningsfrågor 
 
Exempel? 

Kan du säga något mer om 

…? 

Hur då? 

På vilket sätt? 

Vad tänker du om det? 

 
Perspektiv 
 
Skillnader? 

Likheter? 

 
Klarifiera 
 
Menar du att …? 

För mig låter det som att …? 

Det verkar som att …? 

Så du …? 

Har jag förstått rätt? 
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Hjälp på traven: 
 Om du tänker tillbaka, ibland får man en bild i huvudet av 

någon situation. Vad får du för bild? Kan du beskriva? 
 Vad har gjort att du har känt dig bekväm i situationen?  
 Vad har gjort att du har velat träffa din behandlare? 
 Vad var det första intrycke t? Vad tänkte du när du när du 

såg din behandlare första gången? Första samtalet? 
 
2b. Hur lång tid skulle du säga att det tar att bestämma sig för 
om man tycker att det är värt att träffa den samtalsbehandlare 
man träffar? (10 sek, 10 minuter eller 10 samtal?) 
 
3. Ibland finns känslan att ”inget händer” i behandlingen – och 
sedan vänder det och man kan märka av en förändring i sitt 
mående/beteende. Är det något du känner igen? Kan du 
beskriva det? 
 
Uppföljning: 

 Var det något din sam talsbehandlare gjorde som  ledde till 
förändringen? 

 
4. Under den tid som du gick hos din samtalsbehandlare, var 
det något särskilt som han/hon gjorde som hjälpte dig? 
 
5. Om du utgår från dina egna erfarenheter igen: vad har du 
tyckt varit mindre bra med din/dina samtalsbehandlare? 
 
Uppföljning: 

 Vad var det som gjorde att det inte var bra? 
 Kan du ge några exempel? 
 Hur gjorde hon/han? Kr oppsspråk, kroppskontakt, 

hälsningsfras, avskedsfras, anteckna, ögonkontakt. 
 Hur skulle man kunna lösa det/göra på ett annat sätt? 
 Hur tänkte du kring det då nä r det hände?  Kan du berätta?  

Hur fick det dig att känna? 
 Är det någon skillnad jämfört med hur du tänker runt det i 

dag? 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uppföljningsfrågor 
 
Exempel? 

Kan du säga något mer 

om …? 

Hur då? 

På vilket sätt? 

Vad tänker du om det? 

 
Perspektiv 
 
Skillnader? 

Likheter? 

 
Klarifiera 
 
Menar du att …? 

För mig låter det som att 

…? 

Det verkar som att …? 

Så du …? 

Har jag förstått rätt? 
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Hjälp på traven: 
 Om du tänker tillbaka, ibland får man en bild i huvudet av 

någon situation. Vad får du för bild? Kan du beskriva? 
 Vad har gjort att du har känt dig obekväm i situationen?  
 Kommer du ihåg det första samtalet? Hur upplevde du det? 

 
6. Om du fick önska och fantisera fritt – hur skulle din 
”drömterapeut” vara? 
 
7. Om du skulle ge något speciellt råd till någon som ska ha 
samtalsbehandling med ungdomar – vad skulle du vilja säga 
då? 
 
Avslutning 
 Har du några frågor innan vi skiljs? 
 
 Tack för att du tog dig  tid! Det ä r väldigt värdefullt att du ställer 
upp och berättar om dina erfarenheter.  

 



 


