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Sammanfattning 

Att söka någon form av samtalsbehandling kan vara ett sätt för människor att få hjälp med 

problem som man upplever att man fastnat i. Något som inom forskningen alltmer har 

uppmärksammats är behandlingsrelationens betydelse i samtalsbehandlingen, där det har 

visats sig att en god relation mellan samtalsledare och klienten har stor betydelse för 

behandlingsutfallet. Alliansbegreppet är något som i detta sammanhang alltmer har lyfts fram 

och fokuserar på samförstånd och samarbete mellan klient och samtalsledare. Denna uppsats 

är en kvalitativ studie som undersöker hur man som samtalsledare skapar en god allians till 

klienten samt hur man upprätthåller den i svåra samtal. I studien har fyra semistrukturerade 

intervjuer med kuratorer/ psykologer/psykoterapeuter genomförts. Resultatet visade att en god 

allians är viktig för behandlingsresultatet och handlar om en ömsesidig relation där man i 

samförstånd arbetar mot ett gemensamt mål. Det framkom också att klientfaktorer, 

terapeutfaktorer samt faktorer som yttre ramar har betydelse vad gäller förutsättningar för att 

en god allians ska kunna skapas men det är den professionelles förmåga att navigera i 

samspelet med klienten som har störst betydelse. Vidare visade resultatet att för att kunna 

upprätthålla en god allians även när man möter problem i samtalet är det viktigt att den 

professionelle synliggör problemen samt på ett adekvat sätt hanterar sina känslomässiga 

reaktioner. 
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”Allians kan beskrivas som en kommunikationsdans – man för och låter sig 

föras i en gemensam strävan att försöka förstå och hitta vägar ut ur 

klientens lidande. Terapeuten är dansläraren. Hon kan 

”förändringsstegen” bättre och är därför just i dessa avseenden den som 

för. Men klienten är ”expert” på sitt eget liv och sina önskningar och 

drömmar – i detta måste terapeuten visa följsamhet. Terapeuten påverkar 

klienten och dansen genom sitt sätt att kommunicera”. 

– Anna Kåver, 2011 
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1. Inledning  
 

I detta inledande kapitel beskrivs problembakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställningar, kunskapsöversikt, avgränsningar, precisering av begrepp och fördelning av 

arbetet.  

1.1 Problembakgrund 
 

Samtal är något som pågår hela livet mellan vänner, föräldrar och barn men kan även vara 

mellan den professionelle och klienten. Det finns alltså skillnader mellan olika typer av 

samtal. Ibland kan det hända att man hamnar i en livssituation där man inte hittar någon 

lösning och behöver kanske professionell hjälp. Då kan det professionella samtalet fylla en 

funktion och att då vända sig till en professionell samtalsledare som t.ex. en kurator, 

psykolog, psykoterapeut kan vara ett sätt för många människor att få hjälp med sina problem. 

Samtalet mellan den professionelle och klienten bygger mycket på den relation som uppstår 

emellan dem och den är i en ständig process. När man tänker på samtal tänker man kanske 

främst på relation och samspel och något som har belysts som viktigt i det professionella 

samtalet är den del av behandlingsrelation som kallas allians. Allians handlar om det 

ömsesidiga i relationen med fokus på samförstånd och samarbete och är viktig för 

behandlingsutfallet (Johansson, 2006). Att ha en god allians med sin klient är nog de flesta 

samtalsledares önskan men det är dock ingen självklarhet. Det kan hända mycket i samspelet 

dem emellan som påverkar alliansen. Ibland kanske kontakten mellan den professionelle 

samtalsledaren och klienten är mycket god och upplevelsen av allians är väldigt stark. Men 

ibland kanske det uppstår svårigheter i kommunikationen som medför att alliansen mellan 

samtalsledaren och klienten utsätts för prövningar. Att försöka upprätthålla en god allians 

trots dessa svårigheter kan då verkligen vara en utmaning för samtalsledaren. 

Vilka erfarenheter finns det då hos professionella samtalsledare gällande allians och dess 

utmaningar? Det är något vi fann intressant och det är också det perspektivet som genomsyrar 

denna studie.  

Vi hoppas att denna studie ska ge en djupare inblick i professionella samtalsledares 

erfarenheter kring en god allians. Vi upplever att det finns många studier och avhandlingar 

som utgår från klientens perspektiv därför har vi valt att i denna studie lyfta fram den 

professionelle samtalsledarens perspektiv. Vår förhoppning är att socionomer, oavsett om 

man är färdigutbildad eller student, kommer att få en djupare kunskap och förståelse om 

allians i professionella samtal genom denna studie. Studien bidrar dock inte bara med kunskap 

till socionomer utan även t.ex. psykologer, terapeuter, pedagoger.  

JA, till alla som på något sätt är i samspel med människor och har ett klientnära arbete!   
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1.2 Problemformulering 

Vi har i denna studie valt att studera hur man som professionell samtalsledare skapar en god 

allians till sin klient samt hur man vidmakthåller denna i svåra samtal. Genom detta vill vi öka 

kunskap om hur man som professionell bygger en stark allians till sin klient. Förståelse kring 

detta är enligt oss viktigt för de yrkesgrupper som på något sätt har ett klientnära arbete och 

främst arbetar med samtal. Detta för att man som professionell på bästa sätt ska kunna hjälpa 

och bemöta sina klienter. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur man som professionell samtalsledare skapar 

en god allians till klienten samt hur den professionelle samtalsledaren kan upprätthålla en god 

allians i svåra samtal. För att kunna studera detta kommer vi att ställa följande frågor:  

1. Vad kännetecknar enligt intervjupersonerna en god allians? 

2. Vilka faktorer bidrar till en god allians enligt intervjupersonerna? 

3. Hur kan man enligt intervjupersonerna som professionell samtalsledare upprätthålla en 

god allians i svåra samtal? 

1.4 Kunskapsöversikt 

Ibland hamnar människor i livssituationer som är destruktiva och som gör att livet blir väldigt 

tungt att leva. Det kan handla om exempelvis drogmissbruk, självskadebeteende eller psykisk 

ohälsa. Vissa väljer då att söka professionell hjälp för sina problem. I detta beslut att söka 

hjälp finns ett hopp om ett annat slags liv och en längtan efter förändring. Det är alltså den 

professionelle hjälparens uppgift att försöka verka för att en positiv förändring inträffar i den 

hjälpsökandes liv (Tjersland, Engen & Jansen, 2011). Den professionelle hjälparen kan 

exempelvis vara socionom, psykolog och/eller psykoterapeut och ett vanligt sätt inom denna 

yrkeskategori är att genom någon form av samtalsbehandling hjälpa människor. Men vad är 

det då i samtalsbehandlingen som hjälper människor fram till någon slags förändring? En 

specifik form av samtalsbehandling är psykoterapi och inom terapiforskningen har det länge 

diskuterats kring vad det är som är verksamt i psykoterapi (Philips & Holmqvist, 2008). När 

det gäller olika terapeutiska metoders effektivitet och forskning kring detta har det varit svårt 

att dra några slutsatser kring vilka metoder som är mest effektiva då det har visat sig att 

resultatet påverkas av forskarnas egna teoretiska inriktningar och förväntningar. I 

metaanalyser som genomförts har det också varit svårt att finna någon terapimetod som är 

mer fördelaktig än någon annan (Tjersland m.fl., 2011). Något som brukar lyftas upp i detta 

sammanhang är common factors-ansatsen där man menar att det istället för någon specifik 

metod är de gemensamma faktorerna i olika terapiformer som är det verksamma i terapin.  

Carl Rogers, grundaren av den humanistiska psykoterapin, menade att de gemensamma 

faktorerna handlar om terapeutens förhållningssätt där äkthet, empati och ovillkorligt 

accepterande av patienten lyfts fram som centralt. Han menade att dessa faktorer både är 

nödvändiga men också tillräckliga för att klienten ska förändras ( Holmqvist, 2008). Detta 

visar alltså på att variationerna i terapiresultat mer handlar om skillnader vad gäller olika 

terapeuters skicklighet (Tjersland m.fl., 2011). Vad som är verksamt i terapi ger inte 
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forskningen ett entydigt svar på och naturligtvis finns det många olika faktorer som ligger 

bakom behandlingens resultat. Kåver (2011) menar att det handlar om en samverkan mellan 

behandlingsmodell, teknik, allians och behandlingsrelation. Något som inom forskningen 

alltmer har uppmärksammats är behandlingsrelationens betydelse för utfallet. Det har 

nämligen visat sig att de positiva terapiutfallen har väldigt mycket att göra med en god 

relation mellan hjälpare och klient. Vidare visar forskning att en god relation, oavsett metod, 

inte bara är avgörande för utfallet utan betyder också mer än teoretisk inriktning (Tjersland 

m.fl., 2011).  

Ett perspektiv som alltmer lyfts fram när det gäller behandlingsrelationen är den terapeutiska 

alliansen eller även kallad arbetsalliansen. Det är ett begrepp som har sitt ursprung i 

psykoanalysen som tidigt intresserade sig för på vilket sätt man skapar ett gott 

behandlingssamarbete. Allians är inte detsamma som den terapeutiska relationen utan är en 

aspekt av relationen där fokuset främst ligger på samförstånd och samarbete. Den terapeutiska 

alliansen är dock inget entydigt begrepp men något som de flesta forskare är överens om är att 

alliansen omfattar två aspekter: dels en affektiv relationell aspekt som handlar om det 

känslomässiga bandet och anknytningen mellan den professionelle och klienten, dels en 

samarbetsaspekt som innebär en överenskommelse mellan klient och professionell kring mål 

och medel (Holmqvist, 2008). Det handlar alltså om ömsesidighet där både klienten och den 

professionelle är aktiva under behandlingen och där de betyder något för varandra (Tjersland 

m.fl., 2011). Forskning visar på att det finns ett klart samband mellan kvaliteten på alliansen 

och behandlingseffekt (Horvath, Fluckiger, Del Re & Symonds, 2011). Något som diskuteras 

är om alliansen skapar de förutsättningar som krävs för att klienten ska acceptera den valda 

behandlingsstrategin och för att metoden ska ge någon effekt eller om alliansen och kvaliteten 

på relationen mellan klient och professionell i sig själv är den behandlande faktorn 

(Johansson, 2006).  

Eftersom den terapeutiska alliansen har stor betydelse för behandlingseffekten har det även 

gjorts försök att definiera vilka faktorer som spelar in när det gäller skapandet av en god 

allians. Något som brukar tas upp i detta sammanhang är patientfaktorer, terapeutfaktorer och 

interpersonella faktorer (Johansson, 2006). Terapeutfaktorer kan handla om dennes ålder, kön, 

erfarenhet, kroppsspråk, sociala färdighet samt genuinitet. Terapeutens personlighetsdrag har 

också betydelse. Klientfaktorer kan handla om dennes ålder, kön, utbildning, diagnos samt 

allvarlighetsgraden på problemen. Även klientens personlighet och motivation har betydelse 

men också klientens förväntningar och grad av medvetenhet om sitt inre spelar en roll. De 

interpersonella faktorerna kan handla om klientens tidigare erfarenheter av relationer och dess 

bindningsmönster (Kåver, 2011). När det gäller klientens inflytande på alliansskapandet har 

det visat sig att det är de interpersonella faktorerna som har störst betydelse. Det är alltså 

dennes förmåga att etablera en relation som har störst betydelse medan diagnos och 

problemtyngd har mindre betydelse (Johansson, 2006). Det har dock visat sig att det är 

terapeutens inverkan på alliansen som har störst betydelse där vissa terapeuter har en bättre 

förmåga att skapa allians än andra. Faktorer som lyfts fram som särskilt viktiga här är 

terapeutens förhållningssätt. Om terapeuten är trovärdig, bekräftande, flexibel, intresserad, 

alert, avspänd, trygg, respektfull och empatisk så bidrar det till att alliansen blir bättre. Kan 
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terapeuten kommunicera klart och är erfaren så gagnar också det alliansen. Det har även visat 

sig att det är alliansstärkande när terapeuten använder stödjande metoder och samarbetar med 

klienten. Förutom dessa klientfaktorer och terapeutfaktorer spelar även de yttre ramarna för 

det professionella samtalet en roll när det gäller förutsättningar till en god allians. De yttre 

ramarna som handlar om samtalets struktur, mål samt tidsramar gör att samtalsbehandlingen 

skiljer sig från andra typer av samtal och skapar därmed en trygghet och förväntan hos 

klienten (Sandell, Holmqvist & Philips, 2008). 

När en god allians väl har skapats mellan klient och terapeut så betyder inte det enligt Kåver 

(2011) att det är något som automatiskt kommer att hålla i sig genom hela terapin. Det är 

alltså viktigt att som professionell vara observant på hur alliansen utvecklas under 

behandlingens gång. Kåver (2011) tar upp liknelsen mellan alliansen och ett batteri och menar 

att alliansen kontinuerligt behöver laddas eftersom dess laddning skiftar under behandlingens 

gång. Detta är ett fenomen som har intresserat alliansforskningen som då har undersökt på 

vilket sätt alliansen förändras under behandlingens gång och då med särskilt fokus på hur 

problem i alliansen uppstår och hur dessa bör hanteras (Holmqvist, 2008).  Det har visat sig 

positivt för behandlingsresultatet om klienten kontinuerligt får möjlighet att ge återkoppling 

till terapeuten hur de upplever alliansen genom exempelvis olika skattningsskalor (Owen, 

2012). Kåver (2011) menar att orsakerna till att problem uppstår i alliansen kan vara många 

men att det oftast handlar om det interpersonella samspelet, där det uppstått någon slags 

låsning eller brist på tillit och förtroende mellan klient och terapeut.  Ibland kan dessa 

låsningar leda till att klienten lämnar terapin men det behöver inte bara vara negativt när 

problem uppstår utan det kan också bidra till värdefulla insikter både för klient och terapeut. 

Det som blir avgörande är naturligtvis hur dessa svårigheter hanteras och det är terapeutens 

ansvar att försöka reparera de sprickor som uppstått. Enligt Safran & Muran (2000) bör man 

skilja mellan alliansproblem som visar sig i att patienten är öppet kritisk och konfrontativ, och 

alliansproblem där patienten är undvikande och passiv. De bör bemötas på olika sätt eftersom 

de bottnar i olika typer av underliggande problem. En vanlig strategi är att hantera 

svårigheterna på ett empatiskt och välvilligt sätt och att terapeuten och klienten förenas kring 

det pågående motståndet. Något som i detta sammanhang är centralt enligt Kåver (2011) är att 

acceptera och inte värdera eller döma någon av parterna. Det är också viktigt att försöka reda 

ut eventuella missuppfattningar. 

Att på detta sätt lyfta fram och tillsammans undersöka det som händer kan enligt Safran & 

Muran (2000) i sig leda till en läkande process hos klienten. Att exempelvis reda ut 

missförstånd kan ge klienten nya erfarenheter som sedan leder till att klienten fortsättningsvis 

kommer att hantera liknade situationer på ett mer fungerande sätt. Genom detta skapas alltså 

nya relationella erfarenheter som i sig verkar läkande för klienten. 
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1.5 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till allians i professionella samtal. Ytterligare en 

avgränsning är att fokuset i denna studie ligger på professionella samtalsledare som har eller 

har haft samtal med klienter. Studien avgränsas till fyra intervjupersoner. En ytterligare 

avgränsning är att vi har valt att kontakta intervjupersoner inom Umeås kommun. En annan 

avgränsning är att vi har fokuserat oss på allians i individuella samtal samt att de klienter som 

intervjupersonerna eventuellt nämner är äldre än 18 år. I denna studie har undersökningen 

gjorts utifrån samtalsledarens perspektiv. 

1.6 Precisering av begrepp 

Professionella samtalsledare: När vi talar om professionella samtalsledare i vår studie gäller 

det de personer som har eller har haft klienter. Med professionella samtalsledare menar vi den 

som är terapeut, psykolog eller kurator. Begreppen ”professionell samtalsledare”, 

”samtalsledare” samt ”den professionelle” har i denna studie samma innebörd.  

 

Svåra samtal: Med svåra samtal i denna studie menar vi när den professionelle samtalsledaren 

av någon anledning upplever att samtalet är svårt. Det är den professionelles subjektiva 

upplevelse som lyfts fram, vad den professionelle själv uppfattar som ett svårt samtal.   

 

Allians: I denna studie har vi valt att definiera begreppet allians på följande sätt,  

- Allians är en känslomässig terapirelation, trygghet och tillit samt en klart uttalad 

överenskommelses om mål och metoder/ tekniker att nå målen (Kåver, 2011).  

 

Samtalsbehandling: Psykoterapi eller samtal influerad av en psykologisk referensram eller 

teoribildning (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Klient: I studien benämns de personer som kommer till den professionella samtalsledaren som 

klient. Att vi har valt just begreppet klient har ingen som helst baktanke. Vi kände oss 

bekväma med detta begrepp eftersom vi upplever det som ett neutralt begrepp.   

1.7 Fördelningen av arbetet  
 

Vi är två socionomstudenter som har skrivit denna studie tillsammans och genom hela 

arbetets gång har det varit oerhört viktigt för oss att fördela arbetet och ansvaret jämlikt.  

Litteraturen har vi valt att dela upp mellan oss där vi sedan träffades för att tillsammans 

komma fram till vad vi ansåg som användbart och relevant till vår studie. 

Innan studiens början diskuterade vi mycket kring hur vi skulle lägga upp arbetet tillsammans 

och hur vi skulle dela upp arbetet jämlikt. Vi bestämde oss till en början att vi ville utföra 

samtliga intervjuer tillsammans. Anledningen till det var att vi båda ville ta del av alla 

intervjutillfällen, att de skulle kunna ge en starkare och konkretare bild över vad som sades 

och samt att kunna reflektera lättare mellan varandra ifall vi fick liknande uppfattningar och 

upplevelser under intervjun. Samt att man skulle kunna följa upp varandra under intervjun 

med följdfrågor. Men ju mer vi diskuterade kring detta började vi även finna fördelar med att 
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intervjua var för sig. Det kan vara mer tidskrävande att intervjua samtliga intervjupersoner 

tillsammans samt att de kan finnas en risk att intervjupersonerna skulle kunna uppleva 

maktövertag om vi båda närvarade under intervjuerna. Däremot kände vi samtidigt att vi inte 

riktigt kunde släppa vår första tanke vi hade, att infinna oss på intervjuerna tillsammans. Vi 

beslöt oss då för att vid två av våra intervjutillfällen skulle båda närvara och delta som 

intervjuare. Vi kände att vi ville ta tillfället i akt i denna studie att verkligen få uppleva hur det 

faktiskt kan vara att hålla i en intervju när det är två intervjuare som närvarar vid ett 

intervjutillfälle. Sedan finns det etiska aspekter man bör reflektera kring när det gäller att vara 

i ett rum där det är två intervjuare som ska intervjua en intervjuperson. Detta är något som vi 

diskuterar vidare om i etikavsnittet. När det kommer till transkriberingsmomentet har vi valt 

att dela upp det mellan oss. De intervjuer som vi utförde själva transkriberade vi var för sig 

och de resterande två intervjuerna delade vi på hälften och transkriberade var för sig.  Varje 

intervju lyssnades igenom en gång och transkriberades sedan. Kodningen av det 

transkriberade materialet utfördes också på var sitt håll. Efter att vi hade kodat färdigt 

materialet träffades vi och presenterade koderna för varandra. När vi gjorde en kartläggning 

av koderna skapade vi kategorier och det gjorde vi tillsammans. När vi sedan skulle 

sammanfatta våra kategorier valde vi att dela upp det jämnt mellan oss. Alla avsnitt och 

kapitel i studien har vi utformat och skrivit tillsammans. Vi har under processens gång haft 

givande och levande diskussioner som vi känner har gett oss väldigt mycket. Att skriva i par 

anser vi är en oerhört stor fördel, att man har en person man kan bolla sina tankar, funderingar 

och även frustrationer, det kändes tryggt att veta att man har någon vid sin sida. Vi anser att 

de handlar om att man genom studiens gång har en öppen och tydlig kommunikation vilket vi 

anser att vi har lyckats med. 

  



11 
 

2. Metod  

I detta kommande avsnitt kommer vi att lyfta fram på vilket sätt vi har gått tillväga i vår 

studie, vilka metoder vi har använt oss utav, vilka urval vi har gjort, hur vi har samlat in vårt 

material, hur vi genomförde våra intervjuer samt hur vi har bearbetat och analyserat vårt 

material.  

2.1 Kvalitativ metod 
 

Man använder sig av kvalitativ metod när man vill få en djupare förståelse för ett visst 

fenomen samt när man vill försöka förstå verkligheten ur deltagarnas perspektiv (Holme & 

Krohn-Solvang, 1997). Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ metod. 

Detta ansåg vi var ett lämpligt val eftersom vårt syfte med vår undersökning var att få en 

djupgående förståelse kring hur man som professionell samtalsledare kan skapa en god allians 

till klienten. I vår undersökning har vi inte utgått från någon teori som vi har velat pröva 

vilket innebär att vi inte har använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt. Vi har dock inte 

genomfört undersökningen helt förutsättningslöst, det vill säga haft ett induktivt 

tillvägagångssätt, eftersom vi genom att ta del av tidigare forskning fått en slags förförståelse. 

Istället har vårt tillvägagångssätt varit abduktivt, det vill säga en kombination av dessa två 

(Patel & Davidson, 2003). Som analysmetod valde vi att genomföra kvalitativ 

innehållsanalys. Vi valde just denna analysmetod eftersom det är ett bra sätt att få struktur och 

överblick över omfattande intervjutexter. Vi började vår analys med att transkribera våra 

intervjuer. Sedan läste vi igenom intervjutexterna noggrant för att få en uppfattning om 

helheten. Efter det började vi att koda vårt material. Detta gjorde vi genom att först välja ut de 

meningsbärande enheter som var relevanta för våra frågeställningar. Dessa koncentrerade vi 

sedan för att slutligen sätta etikett på dvs. koda. Sedan sorterade vi de koder som hade något 

gemensamt under olika kategorier som ett sätt att återspegla det centrala i intervjuerna (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

2.2 Metodologiska reflektioner  
 

Till skillnad mot kvantitativ metod brukar man inom kvalitativ metod inte kunna generalisera 

resultatet eftersom urvalet är begränsat (Bryman, 2011).  Detta gäller även vår undersökning 

men vi menar att det inte är en självklarhet att vårt resultat inte skulle kunna representera 

andra professionella samtalsledares synsätt. Detta på grund av att våra intervjupersoner har en 

lång erfarenhet av att jobba med samtal samt föreläser för andra yrkesverksamma. För att 

kunna bedöma kvaliteten i en undersökning brukar begreppen validitet och reliabilitet 

användas. Validitet handlar om huruvida man mäter det man säger sig göra och reliabilitet 

handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Dessa begrepp används i 

kvantitativa undersökningar och det har diskuterats om de är relevanta i kvalitativa 

undersökningar. Ett annat sätt att bedöma kvaliteten i en kvalitativ undersökning är utifrån 

begreppet trovärdighet, vilket är det begrepp vi kommer att förhålla oss till (Bryman, 2011). I 

en strävan att öka trovärdigheten formulerade vi intervjufrågorna utifrån syftet med vår studie 

och de frågeställningar vi hade. Vi utförde också studien i enlighet med de regler som finns 
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inom svensk forskning. I en strävan att öka trovärdigheten har vi också försökt att ge en 

detaljerad beskrivning vad gäller de olika faserna i vår studie. Vi har också strävat efter att 

återge intervjusvaren på ett korrekt sätt samt under hela arbetsprocessen haft vårt syfte och 

våra frågeställningar i åtanke. Under våra intervjuer har vi varit noga med att inte leda/styra 

intervjupersonerna så att de skulle besvara våra eventuella förväntningar och de fick inte 

intervjuguiden i förväg. Vi har även varit noga med att i ett tidigt skede under studien vara 

överens om begreppsdefinitionerna, vad de betyder och innebär i denna studie (Bryman, 

2011).   

Vi var har även varit noga med att försöka dela upp ordet mellan intervjupersonerna så jämnt 

som möjligt i vår empiri. Vi var noga med att kritisk granska våra källor genom studiens 

process. Vi har också använt oss av ljudinspelningar i våra intervjuer av den anledningen att 

vi skulle kunna lyssna igenom intervjuerna efter intervjuträffarna. Sedan har vi diskuterat 

tillsammans och kommit överens om ett sätt som vi har jobbat efter för att vi skulle få 

likvärdiga utskrifter. Vi har även varit noga med att tänka över intervjufrågorna för att vi inte 

skulle ställa alldeles för ledande frågor.  

 

2.3 Urval 

Vår målgrupp för undersökningen var socionomer, psykologer, psykoterapeuter och 

intervjupersonerna valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval. Att använda sig av 

bekvämlighetsurval rekommenderas när författarna ska komma i kontakt med specifika 

intervjupersoner som är just relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). När vi hade 

bestämt oss för studiens syfte och frågeställningar tog vi kontakt med de intervjupersoner som 

vi sedan tidigare haft en sporadisk kontakt med. Detta gjorde vi pga. tillgänglighet men också 

för att vi anser att de har lång erfarenhet av att leda samtal. Intervjupersonerna var totalt 4 

stycken. Det blev av en slump tre män och en kvinna. Två av intervjupersonerna är 

socionomer som vidareutbildade sig till psykoterapeuter, en av intervjupersonerna är 

socionomutbildad och en är psykolog och vidareutbildad till psykoterapeut. Fortsättningsvis 

kommer vi att benämna intervjupersonerna som IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4.  

 

2.4 Bortfall 

Bortfall kan exempelvis uppstå om de personer man tänkt intervjua väljer att inte delta eller 

om intervjupersonerna väljer att inte svara på en specifik fråga (Holme & Krohn-Solvang, 

1997). Vi började med att kontakta sju intervjupersoner som tillfrågades om de skulle vilja 

delta i en intervju, fyra av sju tackade ja till att delta. Det innebär att de tre intervjupersonerna 

som tackade nej räknas som bortfall i vår studie. Anledningen till att tre intervjupersoner inte 

hade någon möjlighet att medverka var på grund av att de hade mycket att göra och hade inte 

tid. Vi anser att detta bortfall med tre personer inte påverkar vår studie negativt. Samtliga 

intervjupersoner svarade på alla frågor under intervjun vilket innebär att det inte blev något 

bortfall. 
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2.5 Intervjuguide  

Genomförandet av intervjuerna gjordes i form av kvalitativa intervjuer. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer som innebar att vi hade bestämda frågor som vi skulle följa men 

vi kunde även ställa följdfrågor vid tillfälle. Intervjuguiden var ett stöd för oss under 

intervjuträffarna. Vi hade ett antal teman och frågor som ställdes. Samtliga frågor i 

intervjuguiden som konstruerades bearbetades flera gånger innan vår första intervju. Vår 

intervjuguide gav oss riktlinjer på vilka områden intervjun kommer att beröra samt hur 

ordningen skulle se ut under intervjutillfället. I en kvalitativ intervju är frågorna i liten 

utsträckning standardiserade (Kvale & Brinkmann, 2009).  En stor frihet fanns då hos oss som 

författare men även hos intervjupersonerna att hoppa mellan frågorna och att välja att 

återkomma till vissa frågor senare under samtalet. Vi försökte ställa så öppna frågor som 

möjligt men det förekom även slutna frågor och enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan 

slutna frågor förstärka tillförlitligheten i intervjupersonernas svar. Samtliga intervjupersoner 

intervjuades bara vid ett tillfälle. Se bilaga 2.  

2.6 Genomförandet av intervjuerna  
 

Vår allra första kontakt med intervjupersonerna gjordes genom en sökning på internet efter 

deras telefonnummer och mailadresser. Eftersom vi sedan tidigare visste intervjupersonernas 

förnamn och efternamn och även haft sporadisk kontakt med dem behövdes inte någon större 

kartläggning. Innan vi tog kontakt med intervjupersonerna skulle vi först få ett godkännande 

av vårt missivbrev av vår handledare. Se bilaga 1. Efter godkännandet skickade vi ut 

missivbrevet via mail till sju intervjupersoner. Fyra av sju intervjupersoner tackade 

omedelbart ja till att delta i intervjun. Vårt beslut angående vilka intervjuer vi skulle 

genomföra tillsammans skedde slumpmässigt. Vi bestämde snabbt därefter en tid för träff 

tillsammans med intervjupersonerna och samtliga intervjuer genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna pågick mellan 45 - 80 minuter. Inför varje 

intervju hade vi testat diktafonerna för att försäkra oss om att allt fungerade som det skulle, att 

batterierna var fulladdade och att ljudinspelningarna sparades i rätt mapp. Innan varje intervju 

presenterade vi oss och erbjöd oss ännu en gång att läsa upp de etiska riktlinjerna. Ett muntligt 

samtycke gjordes, vi ställde även frågan ifall det var okej att intervjun bandades.  När 

intervjun var igång lyssnade vi aktivt på vad intervjupersonerna sade för att sedan kunna ställa 

följdfrågor. Vår intervjuguide var till en stor hjälp och stort stöd under våra intervjuer. Det 

hjälpte oss att undvika ledande frågor och att inte ställa alltför många slutna frågor. Det var 

också viktigt för oss att få till ett bra avslut i våra intervjuer. Innan vi avslutade intervjuerna 

gavs möjlighet för intervjupersonerna att ställa frågor. Att göra på detta vis ger ett större 

utrymme och möjlighet för intervjupersonerna att uttrycka sina tankar. Efter vår första 

intervju tog vi bort vissa frågor och vissa frågor formulerade vi om.  Att ha ett kontinuerligt 

flyt var viktigt samt att vi båda skulle ge utrymme för intervjupersonerna att ta långa pauser. 

Vi anser att vi kompletterade varandra bra under intervjutillfällena genom att vi till exempel 

hjälpte varandra att ställa följdfrågor.   
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2.7 Bearbetning av data  

Att börja analysera materialet när det fortfarande är färskt i minnet är en stor fördel, vi håller 

med Patel och Davidson (2003) att ju längre tid som passerar mellan transkribering och analys 

desto svårare bli det att få ett levande förhållande till sitt material. 

Efter varje intervju satte vi oss ner och sammanfattade vad vi fick ut av intervjuns innehåll. 

Men vi tittade även på om det fanns något vi kunde förbättra och förtydliga till nästa 

intervjuträff. Att vi gjorde på detta sätt var på grund av att vi fick ett större utrymme för 

reflektion kring vad som togs upp i intervjuerna. Efter varje avslutad intervju började vi så 

fort som möjligt att transkribera eftersom vi då kunde upptäcka eventuella styrkor och 

svagheter i intervjun. Vi transkriberade hela intervjuerna, vi valde alltså inte ut några 

specifika frågor eller teman. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafoner. En av 

anledningarna till att vi ville banda våra intervjuer var att vi alltid kunde återvända för att 

lyssna på ord, pauser och tonfall. En annan anledning till att vi använde oss inspelning var att 

vi som intervjuare kunde vara fokuserade på ämnet.  

Att använda sig av kvalitativ innehållsanalys innebär att man gör ett sökande efter 

bakomliggande teman i sitt material som har analyserats (Bryman, 2011). 

Kodning handlar om att man ska identifiera de grundläggande enheterna eller teman i texten, 

dessa kan då bestå av meningar, stycken, ord osv. Samtliga kategorier har växt fram ur texten 

i efterhand (Nylen, 2005).  Här nedan visas ett exempel på vårt sätt att analytiskt gå från 

textenhet till kategori: 
 

Citat från intervjutexten: 

”Jag kommer inte att värdera att det ena är viktigare än det andra, jag tycker att metod är 

väldigt viktig, eftersom det är en etisk fråga… att min metod ska erbjuda trygghet och 

säkerhet, att den är evidensbaserad, det är inte vad som helst… också självklart lika mycket 

allians, kan en terapeut med sin skicklighet och erfarenhet kombinera och integrera dessa två, 

då jag tycker att om man som samtalsledare kan kombinera dessa två mekanismer, då blir det 

bra.”.  

 

Meningsbärande enhet: 

-Jag kommer inte att värdera det ena är viktiga än det andra, jag tycker att metod är väldigt 

viktigt, eftersom det är en etisk fråga… 

- Också självklart lika mycket allians… 

- Kan en terapeut med sin skicklighet och erfarenhet kombinera och integrera dessa två, då jag 

tycker att om man som samtalsledare kan kombinera dessa två mekanismer, då blir det bra. 

 

Koderna: 

- Både relation och metod är lika viktiga. 

- Integrera metod och relation. 

- Metod viktig ur ett etiskt perspektiv. 

 

Och detta ligger under den övergripande kategorin som heter: 

- Metodens respektive relationens betydelse för behandlingsutfall. 
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2.8 Etiska överväganden 

Att förhålla sig till de svenska etiska riktlinjerna är väldigt viktigt för forskning (Bryman, 

2011). För att undvika att intervjupersonerna skulle komma till skada förhöll vi oss till de 

etiska principerna som finns inom svensk forskning. 

För oss har de etiska riktlinjerna varit en viktig del genom hel studiens process. Redan i 

planeringsstadiet började vi diskutera och fundera om syftet med studien kunde bidra med 

något nytt, om studien kunde bli en tillgång och ses som användbar till att tydligöra och ge en 

djupare kunskap kring betydelsen av en god allians i professionella samtal.   

Under hela studiens gång tog vi hänsyn till de fyra etiska riktlinjerna:  

 

1.Informationskravet: Intervjupersonerna blev informerade om studiens syfte och innehåll. 

Intervjupersonerna informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt när 

som helst under intervjun att tacka ”nej” till deltagandet fast de tackade ”ja” innan intervjun. 

Intervjupersonerna kunde även hoppa över de frågor de inte ville svara på.  

2.Samtyckekravet: En tydlig presentation gjordes både muntligt och skriftlig att 

intervjupersonernas medverkan i studien var helt frivillig och att de under studiens gång 

kunde dra sig ur och behövde heller inte ge någon anledning.   

 

3.Konfidentialitetskravet: Även här gjordes det en tydlig muntlig och skriftlig presentation om 

att intervjupersonernas identitet inte kommer att träda fram och delges någon annan än oss, 

Sojevic och Nyman och handledaren. Intervjupersonerna fick även veta att materialet 

förvarades på ett säkert ställe. Ljudinspelningarna och det transkriberade materialet förvarades 

på en extern hårddisk som Sojevic och Nyman ansvarade för.  Samtliga intervjuer och det 

transkriberade materialet raderades från diktafonerna efter ett godkänt resultat av studien.  

4. Nyttjandekravet: Den information som intervjupersonerna delar med sig av kommer endast 

att användas i denna aktuella studie samt vara tillgänglig efter ett godkännande på DIVA 

databas samt på Umeås universitet. 

Under våra förberedelser inför intervjuerna skickades ett missivbrev till samtliga 

intervjupersoner. I missivbrevet beskrevs det vilka författarna är, studiens syfte, vart studien 

kommer att publiceras samt vilka som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. I 

missivbrevet framgick det även tydligt att intervjupersonerna när som helst kunde tacka nej 

till deltagandet.  Vi talade även om att full anonymitet gäller. Men däremot är vi medvetna om 

att man aldrig kan garantera en full konfidentialitet. När vi väl fick svar och bokade in tiderna 

för intervjuträffarna var vi noga med att samtliga intervjupersoner fick en ytterligare muntlig 

information innan ljudinspelningen av intervjun påbörjades. Vi läste upp det som stod i 

missivbrevet och svarade på eventuella frågor som uppkom hos intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna gav sitt godkännande genom ett muntligt samtyckte. Vi valde att inte 

presentera vår intervjuguide för intervjupersonerna innan själva intervjun, anledningen till det 

var att vi ville undvika att intervjupersonerna skulle bli för styrda av frågorna (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Som tidigare nämnts valde vi att genomföra två intervjuer tillsammans. 
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Att närvara som två intervjuare bör man ta i beaktande särskilt vid de tillfällen man ska 

intervjua personer som är i en mer sårbar situation och där man pratar om mer känsliga ämnen 

som eventuellt kan väcka känslomässiga reaktioner hos intervjupersonen. Man bör även ta i 

beaktande att det kan uppstå en känsla av maktövertag om det är två intervjuare och en 

intervjuperson. Men som sagt, vi vet inte om de två intervjuerna påverkades negativt men vi 

som författare kan alltid reflektera kring det. Det kan vara på det viset att vissa 

intervjupersoner finner det mer avslappande och tryggare när det är två intervjuare medan 

vissa intervjupersoner kanske drar sig undan och inte blir lika pratsamma. När vi utförde de 

två gemensamma intervjuerna var det oerhört viktigt att prata ihop oss innan. Vi strukturerade 

upp samtalet på så sätt att vi delade upp de teman mellan oss som finns i vår intervjuguide. Vi 

bestämde oss även för att eventuella frågor och följdfrågor som uppkom skulle vi behålla i 

slutet av intervjun. Vi ville undvika att avbryta intervjupersonen och varandra. Vi upplevde att 

det inte uppstod några missförstånd eller svårigheter under samtliga intervjutillfällen. Vi 

upplevde samtliga intervjutillfällen som goda och trygga. Vi anser att det fanns en naturlig 

övergång mellan teman och frågorna. Samtliga intervjuträffar hölls på respektive 

intervjupersoners arbetsplatser, intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för 

intervjuträffarna 

2.9 Litteratursökning 

När det gäller sökning av litteratur använde vi oss av Umeå universitets databaser för att finna 

både nationella och internationella vetenskapliga artiklar (SocIndex-EBSCO och PsycINFO-

EBSCO). Förutom sökning av vetenskapliga artiklar sökte vi även böcker och avhandlingar. 

Böckerna och avhandlingarna söktes fram via Umeå universitets databaser samt Umeå 

stadsbiblioteks databas.  Därefter besökte vi Umeå universitetsbibliotek och Umeå 

stadsbibliotek och lånade de böcker och avhandlingar som vi ansåg som relevanta till vår 

studie. Kurslitteraturen från våra tidigare kurser har varit till stor hjälp för att beskriva de 

metoder vi har valt att använda oss av. Vi fick även stor inspiration och vägledning av andra 

avhandlingars och studiers referenslistor. Sökorden som vi använde oss av och som gav oss 

flest träffar i vårt ämne var: Svenska sökord: arbetsallians, allians i samtalsbehandling, 

terapeutisk allians, behandlingsrelation, samtalsbehandling. Engelska sökord: treatment 

relationship, alliance, therapeutic alliance.  
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3. Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa det resultat som framkom av intervjuerna. Nedan följer 

en kort presentation av intervjupersonerna och en närmare beskrivning av varje kategori 

samt meningsbärande enheter. Utifrån intervjusvaren genererades följande kategorier; 

metodens respektive relationens betydelse för behandlingsutfall, kännetecken för en god 

allians, faktorer som bidrar till en god allians, svåra samtal som kan hota alliansen, sätt att 

upprätthålla allians i svåra samtal 

 

IP 1: Utbildad till socionom och har jobbat som socialarbetare och varit handläggare på 

socialtjänsten. IP 1 beslöt sig efter en tid att vidareutbilda sig till psykoterapeut och har sedan 

jobbat i många år som psykoterapeut.    
 

IP 2: Utbildad psykolog och vidareutbildade sig sedan till psykoterapeut. Arbetat inom 

psykiatrin under de senaste 20 åren.  

 

IP 3: Är utbildad socionom. Har arbetat på socialtjänsten i ett antal år och har därefter jobbat 

som kurator i ungefär 20 år.  

IP 4: Socionomutbildad och har arbetat som kurator i 17 år. Utbildade sig senare till 

psykoterapeut och har arbetat som terapeut i många år.   

3.1 Metodens respektive relationens betydelse för behandlingsutfall 
 

Det mest framträdande under denna kategori var att samtliga intervjupersoner uttryckte att 

både metod och allians är viktiga delar i ett samtal. Hur mycket metoden får utrymme att 

utspela sig i ett professionellt samtal beror dels på samtalsledarens tidigare handledning och 

erfarenheter och dels beroende på det som bäst passar den enskilde samtalsledaren. 

Intervjupersonerna menade att vissa samtalsledare förhåller sig mer till modeller och 

manualer medan andra samtalsledare lägger en större vikt och fokus på relationen och 

alliansen i samtalet. Däremot uttrycker samtliga intervjupersoner att det är vanligt att 

samtalsledaren kombinerar båda delarna. IP 3 menade att relation handlar om ett 

förhållningsätt och uttryckte sig så här: ”Relationen är ett sätt att förhålla sig, att bygga 

relationen...ingen direkt metod och därför kan den vara svår att evidensbasera…det är mera 

ett sätt att förhålla sig till patienten inom professionella ramarna…”.  

Vidare berättade IP 3 om relationens betydelse: ”… har du en relation som är då en sån, där 

patienten har möjlighet att utvecklas från sina egna utgångspunkter så… det är det som är 

viktigare än metoden…”.Samtliga IP uttryckte att både metod och allians är viktigt för att 

kunna skapa en bra och trygg allians och att det kan vara svårt att se det ena utan det andra. IP 

4 uttryckte sig så här: 

Jag kommer inte att värdera att det ena är viktigare än det andra, jag tycker att metod är väldigt 

viktig, eftersom det är en etisk fråga… att min metod ska erbjuda trygghet och säkerhet, att den är 

evidensbaserad, det är inte vad som helst… också självklart lika mycket allians, kan en terapeut 
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med sin skicklighet och erfarenhet kombinera och integrera dessa två, då jag tycker att om man 

som samtalsledare kan kombinera dessa två mekanismer, då blir det bra.  

Även IP 1 uttryckte att båda delarna är viktiga men att vissa professionella kan föredra olika, 

så här säger IP 1:”Utan kanalen kan inte vatten flöda, kan inte tänka mig det ena utan det 

andra, men samtalsledare kan lägga betoning lite olika, vissa föredrar och använder sig mer 

av metod medans andra föredrar mer relation och lägger större fokus på alliansen i 

samtalet.”.IP 2 var också tydlig med att båda delarna är viktiga men på sitt sätt. Så här 

uttryckte sig IP 2:  

Båda är viktiga … men… men på ett speciellt sätt, det måste finnas en modell en teori om hur 

behandlingen ska äga rum, men det är egentligen att den bara bär via de gemensamma faktorerna, 

det vill säga via allians i en relation, där bär det, annars bär det inte. Just skapande av relationen 

är det som möjliggör att de här sakerna är verkningsfulla, om det är modellen i sig, eller teorin 

som gör en förändring är egentligen inte intressant, det intressanta är att vi är överrens om det att 

det är så här på det här sättet … att vi tillsammans har en ide om att det ser ut på det sättet. 

IP 2 berättade vidare om något som kallas för ”Common factors”, IP 2 menade att det handlar 

inte bara om de enskilda metoderna som man använder sig av i samtalet, att det är inte det 

som är det viktigaste: 

Common factors, det är det, det handlar om, det är inte om de enskilda metoderna, KBT, 

socialstyrelsen har helt missförstått det, inte KBT hemuppgifter, eller psykoanalytisk tolkning eller 

Carl Rogers hummande, det är inte det… ni vet att använda sig av manualer förbättrar inte 

behandlingen… för naturligtvis om man är väldigt mycket manuallupptagen så tappar man också 

egentligen personen, du blir upptagen av metoden i sig… metoden i sig förändar inte om det inte 

bygger på relation och allians som ni pratar om och det all modern psykoterapi forskning visar att 

det är ”Common factors ” dvs. alliansen, det är det handlar om, det är det som förändrar, inte det 

andra. Men de måste finnas något annat också, man måste ha en modell också för att det ska 

kunna ske något… 

3.2 Kännetecken för en god allians 
 

Det centrala som lyftes fram av intervjupersonerna i denna kategori var att om en god allians 

ska kunna skapas och uppnås är det viktigt att de finns en ömsesidig relation mellan den 

professionelle samtalsledaren och klienten. Klienten ska uppleva samtalet och relationen som 

den ”hjälpande relationen”, att samtalsledaren inte är där för att döma eller värdera klienten.  

Vidare poängterade intervjupersonerna att det är viktigt att man har tydliga delmål och mål i 

samtalet, att båda parterna är överens om vad saken gäller och vad klienten vill få hjälp med 

och förändra. Att det ska finnas tillit och trygghet mellan samtalsledare och klienten var också 

något som intervjupersonerna lyfte fram som viktigt i samtalen. För IP 1 var det viktigt att 

man som samtalsledare inte är moraliserande:”... klienten ska tänka att jag inte moraliserar, 

att jag ska pracka på personen med åsikter och tankar, vad jag ska tycka att dessa personer 

ska göra av sitt liv.”.  IP 2 menade att när klienten får en känsla av att den professionelle kan 

hjälpa klientens problematik det vill säga när en sådan förväntan skapas hos klienten då är det 

ett gott kännetecken på en god allians: När jag upplever att klienten som kommer till mig har 

en känsla av att det här finns det en person som sitter på andra sidan, som kan hjälpa min 

utsatthet, att man känner det, att man känner förväntan att jag är en sån möjlig person som 
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skulle kunna hjälpa dig, eller ditt sätt att se på världen.Att det ska finnas mål och/eller delmål 

i samtalen är något samtliga intervjupersoner poängterade som väldigt viktig faktor för att en 

god allians ska kunna uppnås. Det är inte bara viktigt för samtalsledaren utan det är även 

viktigt för klienten. Intervjupersonerna menade att när man lyfter fram klientens mål och/eller 

delmål i samtalet resulterar det till att det skapas en strävan hos klienten, det skapas även en 

tydlig riktning, fokus samt motivation. IP 4 uttryckte det så här: 

 …att jag och klienten tillsammans, jag vill att ni ser att jag betonar ordet tillsammans, kommer vi 

fram till delmål där klienten sedan i senare skede får möjlighet att modifiera och hantera 

livsproblem. För att kunna åstadkomma det behöver vi först att vi är överens, med motivation och 

ärlighet, att vi ska tillsammans jobba. 

IP 3 poängterade att en god allians är en hjälpande relation: ”Det är en hjälpande relation, att 

man tillsammans arbetar och är överrens mot ett gemensamt mål och det är den goda 

relationen som är alliansen…” 

3.3 Faktorer som bidrar till en god allians 
 

Intervjupersonerna lyfte under denna kategori fram olika faktorers betydelse vad gäller 

förutsättningar att skapa en god allians. Följande begrepp var centrala här; faktorer hos den 

professionelle som bidrar till en god allians, faktorer hos klienten som bidrar till en god 

allians samt yttre ramar som förutsättning för en god allians. 

3.3.1 Faktorer hos den professionelle som bidrar till en god allians 

 

Det intervjupersonerna lyfte fram här var den professionelles förhållningssätt till klienten som 

en viktig förutsättning för skapandet av allians men även den professionelles personliga 

egenskaper, kunskap och erfarenhet betonades. Viktiga faktorer i den professionelles 

förhållningssätt var ett accepterande och icke dömande sätt gentemot klienten. Det lyftes 

också fram att den professionelle ska leda men inte styra samtalet vilket förutsätter en 

lyhördhet.  IP 3 menade att det är nödvändigt för den professionelle att vara nyfiken, 

emotionellt öppen och att kunna härbärgera svåra känslor för att klienten ska få förtroende 

och känna sig trygg samt våga öppna sig. IP 3 uttryckte detta på följande sätt: ”Att vara 

intresserad av den andra, att känslomässigt kunna härbärgera svåra känslor och att kunna 

vara emotionellt öppen gör att patienten vågar öppna sig.”.Vidare beskrev samma IP på 

följande sätt vikten av att som samtalsledare leda samtalet utan att styra:” Jag styr ej men jag 

leder samtalet genom att följa patienten, att finna vart den befinner sig känslomässigt.”.IP 2 

beskrev viktiga faktorer i den professionelles förhållningssätt så här: ” Det handlar om 

flexibilitet, nyfikenhet och det handlar om uppmärksamhet, intresse för människor 

överhuvudtaget.”.Vidare menade samma IP att det är viktigt att som professionell vara 

ödmjuk inför klientens världsbild och uttryckte det så här: ”… och någon sorts ödmjukhet för 

andra människors världsbild och att man vill hjälpa naturligtvis.”. IP 1 menade att det är 

väldigt viktigt att som professionell vara intensivt känslomässigt närvarande i mötet med 

klienten som ett sätt att skapa allians och uttryckte detta på följande sätt: ”Att jag verkligen 

anstränger mig till det yttersta, och varje samtal ska vara en fysisk utmattning, när samtalet 

är slut ska jag känna mig fysiskt utmattad, så intensiv och närvarande ska jag vara tycker 
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jag.”. IP 4 betonade att den professionelles personliga egenskaper och kunskap i stor 

utsträckning påverkar alliansen. IP 4 beskrev detta så här: 

Jag sätter högt värde på terapeutens personliga egenskaper eftersom det här arbetet, samtal är 

inte en teknisk grej. Det räcker med att terapeuten är lite inåtvänd, då påverkar det jättemycket för 

alliansen, det räcker med att terapeuten är lite utåtvänd, det påverkar också mycket alliansen. 

Kunskap framförallt och personliga egenskaper är mycket viktigt. 

3.3.2 Faktorer hos klienten som bidrar till en god allians 

 

Det centrala som intervjupersonerna lyfte fram under denna kategori var klientens 

engagemang och motivering till samtalsbehandlingen som något som underlättar skapandet av 

allians. Även klientens tidigare erfarenheter av relationer och förmåga att etablera relationer 

lyftes fram som viktigt när det gäller klientens förmåga att skapa allians. IP 1 menade att 

klientens tidiga samspel som barn med sina föräldrar formar dennes förmåga att uttrycka sig 

och sätta ord på sina känslor. Har klienten lätt att uttrycka sig och sätta ord på sina känslor så 

underlättar det skapandet av allians men saknar klienten denna förmåga så blir det svårare. IP 

1 uttrycker avsaknaden av denna förmåga på följande sätt:  

Om vi ska komma någonvart måste vi prata med varandra, de måste försöka artikulera och tala 

om för mig … men om de inte har språket och förmågan att känslomässigt uttrycka sig, finns det 

då någon möjlighet?.... om de inte har fått det här.. det här registret är på något sätt tomt.  

IP 3 lyfte fram att klientens intresse till självreflektion bidrar starkt till att skapa allians och 

beskriver det så här: ”Klart när man jobbar med den här sortens samtal så är det naturligtvis 

en fördel om patienten själv är intresserad att reflektera över sig själv, de som är intresserade 

att förstå sig själva, de går gärna in i en allians.”. IP 2 betonade att det underlättar för 

alliansen om klienten och den professionelle inte har alltför olika sätt att se på omvärlden. Om 

klientens världsbild är väldigt olik den professionelles kan det enligt IP 2 bidra till att man 

som professionell inte riktigt får empati för klienten. IP 2 berättade om detta på följande sätt: 

” Det handlar om hur den personens världsbild ser ut gentemot min världsbild, och har vi 

väldigt olika världsbilder så är det väldigt knepigt, det är väldigt knepigt för oss att vara 

empatisk, intresserad och nyfiken.”. IP 4 lyfte fram att det är viktigt att klienten är motiverad 

samt ärlig för att alliansen ska kunna fungera och uttryckte detta så här:  

Många klienter vill modifiera och hantera deras livsproblem, men de räcker inte … jag vet inte 

just nu vad som står i böckerna. Men två saker har jag förstått, motivation och ärlighet, det ena 

utan det andra kommer inte fungera. Många kommer vara motiverade men betyder inte att de är 

ärliga, många är ärliga och lägger fram deras problem och berättar precis allt utan att försöka 

hålla tillbaka material, men då är de inte motiverade. 

3.3.3 Yttre ramar som en förutsättning för allians 

 

Det som framkom tydligt under denna kategori var att yttre ramar är en oerhört viktig del i 

skapandet av alliansen. De yttre ramarna skapar en tydlig struktur för samtalen.  Vidare 

poängterades det bestämt av samtliga intervjupersoner att de yttre ramarna även skapar en 

trygghet för samtalsledaren och klienten och inger en känsla av en avslappnad miljö. Att ange 

tid och plats för klienten är oerhört viktigt, det är något samtliga intervjupersonerna betonade. 
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Förutom att tid och ram ingår i de yttre ramarna nämner några av intervjupersoner att själva 

miljön i samtalsrummet är viktigt, möbleringen och inredningen är en viktig faktor i 

skapandet av alliansen. För intervjupersonerna är det viktigt att samtalsrummet tilltalar 

klienten, att samtalsrummet ska framträda så naturligt och neutralt som möjligt. IP 2 menade 

att när en klient stiger in i samtalsrummet ska den kännas att det är ett rum för denne:  

…det viktiga för alliansen handlar också om miljön , att man kommer in i en neutral miljö , när 

jag kommer in i det här rummet , så ska man känna att de här rummet är för mig , jag kan utan 

problem känna att detta rummet passar mig, därför ska man undvika massa privata saker i 

rummet , för det ger en känsla av att de redan bebott av andra personer, du kan stiga in men du 

kan inte göra dig hemmastadd ….man ska akta sig för sånt. 

IP 1 betonade också som IP 2 att samtalsrummet bör vara neutralt som möjligt och att man 

ska försöka undvika att ha personliga fotografier, vidare poängterade IP 1 att man däremot bör 

ha en lagom balans, man ska inte ha allt för kallt och kliniskt rum:”Om man sedan har satt 

upp fotografier på sin familj tror jag inte det är bra, för att det kan väcka… man vet inte … 

man ska ha neutral inramning som möjligt utan att det blir kallt och kliniskt. Det är något 

man måste tänka på…”. Att ha en konkret tid för träffarna och att hålla sig till de bestämda 

angivna samtalstiderna var mycket viktigt enligt samtliga intervjupersoner. IP1 uttryckte det 

så här: 

… det finns en noga genomtänkt struktur, vi har tio gånger då och då, att det finns en 

förutsägbarhet, och jag sitter där onsdag klockan tretton, jag flyttar inte tiden hur som helst om 

det inte finns skäl, då bygger man förutsägbarhet och trygghet och kan vila i den… 

IP 2 menade att man som samtalsledare verkligen ska försöka att hålla sig inom tidsramen för 

varje samtal eftersom det förstärker känslan av att det är något speciellt med träffarna och 

samtalen:” Det är viktigt att hålla kontraktet om tiden, att inte överskrida det… det känns 

väldigt tryggt och speciellt att vara här, jag vet precis vad som ska hända.”.  

Några av intervjupersonerna menade att alla dessa faktorer som har nämnts skapar en speciell 

känsla hos klienten och visar en distinkt skillnad mellan ett professionellt samtal och ett annat 

typ av samtal. Genom detta skapas en förväntan om att det sker något speciellt i 

samtalsrummet med samtalsledarna, det laddar samtalet. IP 3 uttryckte sig så här:”… mitt 

ansvar, tala om vilka professionella ramar är när vi träffas, att man gör upp en slags plan, 

inte bara att man träffas här ute, det är ett speciellt sammanhang, och ett laddat samtal…”. 

3.4 Svåra samtal som kan hota alliansen 
 

Det centrala som intervjupersonerna lyfte fram under denna kategori var att under en 

samtalsbehandling kan det uppstå olika svårigheter som blir till ett hot mot alliansen. 

Orsakerna till detta kan vara många men ofta handlar det om något hos terapeut, klient eller 

båda som skapar svårigheter i samspelet. Svårigheterna kan enligt några av intervjupersonerna 

leda till en upplevelse av distans mellan varandra samt att tilliten, tryggheten och 

samförståndet inte finns där riktigt. IP 2 uttryckte att stagnation i samtalet där upplevelsen är 

att inget händer kan vara ett hot mot alliansen. Detta kan enligt IP 2 medföra att den 



22 
 

professionelle tappar sitt fokus, intresse och sin nyfikenhet och beskriver detta på följande 

sätt: 

Dels att jag tappar mitt fokus, i de här samtalen, att jag kanske är trött, jag kanske är less att höra 

den här saken jag har hört så många gånger tidigare, så jag börjar tappa min nyfikenhet och 

intresse, det är som en kvarn som mals, händer det ingenting överhuvudtaget?...det är naturligtvis 

ett hot. 

IP 4 menade att klienter med desorganiserad anknytning har svårt att etablera relationer och 

att då som professionell inte vara tillräckligt inkännande och exempelvis gå för fort fram kan 

bli till ett hot mot alliansen. IP 4 sa följande om detta:  

 

 … så det är väldigt viktigt att man försiktigt börjar knyta an eftersom det handlar om en 

desorganiserad anknytning, att klienten måste vänja sig med mitt ansikte, med min kropp genom 

att bara sitta där, och då tar det tid, sessionerna ska inte vara jättelånga, så för att svara på din 

fråga på vad som kan hota alliansen är snabba ryck från organisationen eller terapeuten.  

 

IP 1 uttryckte att om den professionelle tappar tilltron till det goda och börjar se mörkt på 

tillvaron samt upplever meningslöshet med sitt arbete så kan det bli ett hot mot alliansen. 

Detta kan enligt IP 1 exempelvis uppstå om den professionelle behandlar en person som 

begått övergrepp och den personen begår fler övergrepp under terapin. IP 1 beskrev detta så 

här:  

Joo att man tappar tilltron till det goda… att man ser tillvaron i mörka toner hela tiden… man 

tappar hoppet... man blir cynisk, tappar tilltron till att det är meningsfullt det man gör… den 

personen jag har haft i terapin begår nya övergrepp till och med under själva terapin… 

IP 3 betonade att när klienten inte känner trygghet så är det ett hot mot alliansen. Detta kan 

enligt IP 3 bero på att den professionelle skickar signaler som gör klienten otrygg eller på 

klientens problematik. Om klienten har en livshistoria med svåra upplevelser är det särskilt 

viktigt att den professionelle är inkännande för att skapa trygghet. Brister gällande detta kan 

allvarligt hota alliansen och IP 3 beskriver en egen erfarenhet gällande detta på följande sätt: 

Men jag kommer ihåg en patient jag hade… som var ett maskrosbarn… den patienten gick hos mig 

länge, jag vet att hon var oerhört känslig och sårbar, och då var det så att jag ville att hon skulle 

fundera kring sitt eget beteende i någon situation hon beskrev och det blev hon så fruktansvärt 

störd av… så vår allians brast, jag blev helt förvånad, detta var verkligen en relation som var hela 

tiden trygg, men där skulle jag säga att jag drev henne, min tanke var kanske så att hon kände sig 

ifrågasatt, hon svarade aldrig, henne förlorade jag 

3.5 Sätt att upprätthålla allians i svåra samtal 

Det som intervjupersonerna lyfte fram under denna kategori var två utmärkande sätt för den 

professionelle att hantera svårigheter i samtal som kan hota alliansen eller som kan medföra 

att alliansen skadas. Följande begrepp som var centrala här var; vikten av att synliggöra 

problemen och vikten av den professionelles förmåga att hantera sina känslomässiga 

reaktioner. 
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3.5.1 Vikten av att synligöra problemen 

 

Det mest framträdande under denna kategori var samtliga intervjupersoners syn på att det är 

den professionelles ansvar att försöka upprätthålla alliansen trots upplevelser av svårigheter i 

samtalen. Intervjupersonerna ansåg att det är nödvändigt att som professionell 

uppmärksamma och synliggöra problemen i alliansen för att sedan tillsammans med klienten 

försöka lösa problemen. Intervjupersonerna framhöll också att det är viktigt på vilket sätt man 

uttrycker sig när man tar upp problemen för att inte relationen ska skadas. IP 4 sa så här 

gällande vikten av att vara öppen med problemen som uppstår: 

Jag tar upp det... allt som stör samtalsbehandlingen eller serie ska lyftas upp på agendan, det ska 

inte gå obemärkt och låtsas wow allting fungerar, är det så att det visar sig att alliansen har 

försvagats genom t.ex. att klienten uteblir från sessionerna, genom att klienten inte jobbar med vad 

vi kommer överens om osv. då tar man upp det bara, återigen så kan man reflektera tillsammans, 

vad är det som händer här egentligen. 

Vidare menade samma IP att det är väldigt viktig på vilket sätt man uttrycker sig och beskrev 

möjligheten att reparera en allians som blivit skadad så här: ”Om man tar upp det på rätt sätt 

om man lägger fram det på ett pedagogiskt sätt, med omtanke med omsorg då tror jag att det 

går.”. IP 3 beskrev också att man som professionell bör ta upp problemen och uttryckte det på 

följande sätt: 

 Om jag märker att patienten på något sätt… att någon förändring sker, att den är avvaktande mot 

mig, eller inte kommer på tiden eller kommer försent, då är det viktigt att ta upp det. Att …”det 

har gått en kvart vad gör att du kommer sent?”... att man liksom på något sätt inte bara låtsas som 

ingenting 

IP 2 beskrev att det vid konflikter är viktigt att konfrontera och försöka reda ut det som hänt 

men att det inte alltid går och uttryckte det så här: 

Jag har då först försökt att reda ut det exempelvis vid konflikt, annars lär man sig ingenting. När 

sådant händer försöker man naturligtvis att först reda ut vad som hänt men det är inte alltid det 

går, ibland försvinner människor så man får ingen chans.  

IP 1 lyfte fram att det är viktigt att som professionell vara uppriktig samt att kontinuerligt 

undersöka klientens upplevelse av alliansen och att sätta ord på problemen om det uppstår. IP 

1 uttryckte det så här: 

Försöka finna ord, att benämna det, ”jag uppfattar att vårt samarbete inte fungerar så bra, ska vi 

undersöka och se vilka krafter som drar oss isär?”  Jag hade det som en vana att i slutet ta upp 

det i varje samtal som en ren rutin… försöka undersöka om alliansen är … ”hur är din upplevelse, 

vad känner du, dina tankar. 

3.5.2 Vikten av den professionelles förmåga att hantera sina känslomässiga reaktioner  

 

Det centrala som presenterades i denna kategori var hur en professionell samtalsledare bör 

förhålla sig till sina känslomässiga reaktioner som uppstår i samtalet med klienten. Samtliga 

intervjupersoner menade att man som samtalsledare berörs och reagerar på olika sätt i mötet 

med klienten men det är viktigt att man som samtalsledare kan hantera situationen på ett 

professionellt sätt. Vissa intervjupersoner menade att samtalsledaren reaktioner inte ska 
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tillåtas träda fram för mycket eftersom risken blir då att fokusen riktas från klient på 

samtalsledare.  Medan vissa intervjupersoner menade att man bör ha en balans och att det inte 

behöver vara något fel med att samtalsledarens känslor träder fram genom att man exempelvis 

visar sina tårar. Vissa av intervjupersonerna har upplevt svåra samtal där klienten bara pratar 

men inte kommer fram till något och andra intervjupersoner har haft klienter som varit 

torterare under krigsperioder.  

IP 3 menade att man ska finna en balans, man ska vara neutral men inte livlös och ändå inte 

privat: ”Om jag skulle vara neutral skulle de bli livlöst och väldigt otryggt… men jag delar 

inte med mig privat. Skilja på privat och personlig…”. Vidare poängterade IP 3 att ifall man 

upplever att man blir rörd då ska man verbalisera detta till klienten: 

… sen kan jag säga att ”utifrån det du nu berättar så blir jag väldigt rörd av det.”.  Även om jag 

har en tår som visar sig så börjar jag inte gråta, att jag har den sinnesnärvaro, att jag kan sätta 

ord på vissa känslor jag ha då blir de oftast så att de inte blir någon fara, jag neutraliserar. 

IP 2 berättade att fortfarande efter många år som yrkesverksam psykolog kan IP 2 fortfarande 

bli påverkad och känna sig ledsen när han träffar vissa klienter. Vidare poängterade IP 2:  

… men att som professionell sitta och gråta det måste man passa sig för, för det innebär att då 

hamnar personen i ..”oj hur är det med dig då”?...och då börjar personen reparera mig, och det 

vet jag att kollegor till mig har varit med om att de själv blivit väldigt förtvivlade och sen ringer 

patienten återbud… 

 Vidare berättade IP 2 hur IP 2 personligen hanterar sådana situationer:  

Jag är en väldigt blödig person nämligen, jag har väldigt svårt att det inte ska tåras i ögonen och 

då hanterar jag det genom att jag ehh… om personen berättar om nånting så för det första så 

övergår jag till aktivitet från min egen sida jag sitter inte bara och lyssnar längre då blir det 

svårare och svårare jag måste bli aktiv själv så jag kommenterar och säger nånting till den här 

personen och i och med att du blir aktiv själv lättar det emotionella trycket och du blir upptagen 

med nånting annat så jag backar egentligen samtalet från det som är jättekänsligt en bit och så 

efter en stund kan jag gå tillbaka igen och då klara man det bättre så man reglerar det där. Det 

gör ingenting att bli blank i ögonen bara man inte tappar sin professionalitet eller tappar ansiktet 

därför att det du visar då är att du blir berörd, att det här betyder nånting för mig också… 

IP 4 uttryckte tydligt att man ska låta sina känslor träda fram under samtalet och att släppa 

några tårar framför klienten är inget fel, det finns en mening med det också. IP 4 poängterade 

att det är en viktigt att man visar sina känslor i samtalet:  

Detta är en fråga om allians, joo jag har gråtit också för att… de finns en process som heter 

intoning, där man går in i klienten känslomässiga liv och där kan man inte kan sitta oberörd. Ja, 

våra dynamiska eller psykoanalytiska terapeuter går ut på… att man ska sitta där som en spegel, 

man ska inte visa känslor för att då kan klienten spegla sig i det, men den här typen av 

förhållningsätt är väldigt kränkande, sitter man framför en mycket oerhört sorlig historia får man 

tårar i ögon, tårarna ska komma så att klienten ser att de här är ledsenhet, klienterna kan lära sig 

av de… jag ser ingen aneldning att samtalsedaren ska kontrollera sina känslor, det är redan det 

klienten har fått lära sig redan under hela sitt liv... så du ser hur samtalsledarens egna reaktioner 

kan också helt på ett icke verbalt sätt lära patienter att bete dig som du har lärt dig, att kontrollera 

dina känslor… men de samtalsledare som är rädda för sina egna emotionella rektioner de 
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försvarar sig med att…”näää här ska vi inte ha känslor här ska vi jobba med att klienten ska 

förändra sitt liv”… oj vilket krav blir det?  

Vidare poängterade IP 4 att man givetvis ska ha en gräns, man ska passa sig för att inte sitta 

där och gråta så att de leder till att fokus till slut hamnar på samtalsledaren.  IP 4 delade med 

sig och berättade om ett samtal som IP 4 upplevde var svårt och jobbigt. IP 4 berättade om när 

IP 4 bland annat hade samtal med en klient som varit en torterare under en krigsperiod för ett 

antal år sedan:  

Ett annat exempel var en torterare från (dolt) som berättade ganska detaljerat om hur de torterade 

spädbarn där jag under samtalet drabbades av kraftfulla ångestreaktioner eftersom det var så 

fruktansvärt…ehhh…jag var på väg att avbryta den samtalserien eftersom jag inte kunde tolerera 

längre det där, men då patienten själv i sådana sammanhang är ett steg före så han avbröt va, så 

jag gick till en annan psykolog och bearbetade det här, så det har varit två väldigt starka minnen 

som jag har, och det är utifrån vad klienterna utsätter mig för en process där jag inte fick navigera 

alliansen… 

Vi undrade hur IP 4 i sådana här fall skapar en allians, hur går man tillväga. IP 4 

uttryckte sig så här:  

Människan är sina handlingar för mig, människan är inte sina ord eftersom vår hjärna producerar 

bara ord, så vill man se en människa så ska man se en människa i sina handlingar, jag separerar 

inte en människa från sina handlingar, så jag ser på beteendet, i faktiska situationen och på 

omständigheterna, så om en person sitter och berättar i detaljer om tortyr om det ena och det 

andra, alltså alliansen få r en annan dimension, men kom ihåg att trots allt, jag ser på min uppgift, 

varför jag går in i den här situationen och träffar en sådan människa, jag tänker på ett 

humanistiskt sätt att den här människan också själv är offer för en del omständigheter, så ger han 

eller henne mig en möjlighet så kanske jag kan lotsa honom vidare va. Jag ska ge vård, jag ska 

inte döma människan det är ju rättsväsendets uppgift, det är inte min uppgift, får jag den här 

personen att ångra sig och gråter då har jag kommit långt, de här personerna har ofta mycket 

plågsamma minnen va, folk tror i allmänhet att de är kalla individer, ja de har förorsakat smärta 

och de är onda va men de har otroligt mycket plågsamma minnen… då ska jag komma som 

professionell samtalsledare och slå på en hund som ligger, då är det inge bra allians eller hur?, så 

min allians ligger i mitt förhållningssätt, okej trots allt när du är hos mig jag vill ta dig och 

försona dig med dina handlingar, så har man den typen av förhållningssätt, då tror jag att man 

lyckas hålla alliansen på en viss nivå som kan fungera, men vill man gå med den här synen att den 

här jäveln har torterat och är en fruktansvärd människa, ja det är klart att det blir ingen allians, 

eftersom jag har redan bestämt hur det är va… 

 

För att då kunna hantera sina känslor som kanske, hat, förakt eller att man blir dömande 

menade IP 4 att man måste lära känna sig själv, att skapa en inre och yttre dialog och att ställa 

frågor till sig själv och klienten om situationen och om de känslor man får upp under samtalet:  

Då har det varit ett sätt att lära känna mig själv, för att när aktiveras de här tankarna, när 

fördömer jag någon eller föraktar någon, då säger det någonting om mig, det kan vara ett uttryck 

för vrede och ilska, då har jag blivit arg, så fort jag försöker att koppla emotioner, vill man jobba 

som en lyckad behandlare då måste man ha tillgång till sina tankar och sina känslor, så via dessa 

förakt och tankar, alltså jag har en reflekterande förmåga, då får jag koppla till känslor, då går 

jag tillbaka, ”Du Kalle igår när vi sågs vettu jag blev riktigt förbannad på dig va”, då ger jag den 

tillbaka, och det har alltid fungerat, klienten har accepterat och tycker att det är så roligt att 

någon kommer tillbaka och säger så där till dem, fast det gäller återigen att lägga det på rätt sätt 
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så att det inte blir kränkande, man ska vara mycket inkännande och plötsligt blir det ett naturligt 

möte och de har inte haft det  och då får de en modell att ja just det om jag också blir arg på 

någon, istället för att undvika jag kan gå tillbaka och ge till en annan person, så jag handlar 

utifrån modellinlärning också, ”Du, kommer du ihåg när jag var arg på dig?” då kan du göra 

samma sak, då kan du också säga till din man eller din fru att, du jag är arg på dig, på så sätt kan 

de bygga vidare på det så det är bra att de här fördömande kan uppstå hos mig, det är material. 

IP 1 berättade om ett annat samtal som han upplevde som ett svårt samtal och hur IP 1 

hanterade sina känslor i detta samtal. Så här uttryckte IP 1 detta: 

Jag har ett minne… lustigt… hehe….jag hade en (dolt)jag inte stod ut med…som pratade…de var 

skur av ord , tomt pladder , som var nästan outhärdligt. Jag minns att jag vred mig, i mitt inre 

vred ja mig, jag försökte maskera det med mitt kroppsspråk för att se intresserad ut. Men inom 

mig blev jag nästan galen, i den här kampen med att försöka stå ut med (dolt) närvaro så somnade 

jag…efter ett tag sparkade (dolt) mig på benet…”sover du ” , jag kunde inte förneka det, jag 

tänkte vad fan ska jag säga…(dolt) frågade ”tycker du att jag är tråkig”.”.jooo”, sa jag, ”du tar 

upp samma sak om och om och om igen , snurrar bara på , det var kanske av den anledningen ja 

somna”… och då sa (dolt) ”vet du , det tycker alla människor om mig ”…”joo det kanske ligger 

något i det ”, sa jag och så kunde vi börja utifrån det. Jag tänkte på det efteråt, jag kanske borde 

gå in tidigare och vara uppriktig, och säga att jag har svårt att stå ut, svårt att se sammanhang 

men det du säger, (dolt) var kanske nervös för att vara i samtalet, de kanske går över… så jag 

tänkte bara uthärda det, uppenbart så fixade jag inte, men det blev bra med det faktiskt man kan 

använda en situation för att belysa något… och vi kunde bygga vidare vår allians utifrån det. 

Samtliga intervjupersoner poängterade tydligt att det är mycket viktigt att man 

som professionell kan reflektera kring och hantera sina känslomässiga reaktioner 

för att upprätthålla alliansen. 
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4. Analys och slutsatser 
 

Genom studien har det framkommit att både metod och relation är viktigt för 

behandlingsutfallet, det är dock inte lätt att urskilja vad det verkligen är som är verksamt i 

samtalsbehandling. Det framkom att metod är viktigt för att skapa trygghet för den 

professionelle och för klienten men något som ändå betonades var relationens betydelse. Det 

framkom att utan en god relation är det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att tillsammans 

med klienten åstadkomma någon förändring. Vidare framkom det att det är relationen som 

möjliggör att metoden blir verkningsfull i behandlingen. Något som också betonades var 

commonfactors ansatsen där man menar att det handlar mer om samtalsledarens skicklighet 

än någon specifik metod för att ett gott behandlingsresultat ska kunna uppnås. Detta resultat 

stämmer överens med tidigare forskning där det har visat sig vara svårt att urskilja vad det är 

som är verksamt i samtalsbehandling men där fokus alltmer har blivit på 

behandlingsrelationens betydelse . Något som alltmer inom terapiforskningen har lyfts fram är 

just commonfactor ansatsen där man menar att det är de gemensamma faktorerna som är det 

verksamma i terapin. (Kåver, 2011; Tjersland, Engen & Jansen, 2011) 

Studien har visat att det som kännetecknar en god allians är när tillit och trygghet finns mellan 

klient och samtalsledaren samt att det finns en upplevelse av ömsesidighet. Vidare framkom 

det att en god allians är något som uppstår i den hjälpande relationen som kännetecknas av att 

klienten upplever sig accepterad av den professionelle. Intervjusvaren visade också att när 

klienten upplever en förväntan på att få hjälp av den professionelle samtalsledaren då är det 

ett tecken på en god allians. Det har även framkommit att allians handlar om att ha en 

målsättning i samtalet, att veta vart samtalet ska leda och när det ska avslutas.  Allt det här 

överensstämmer med tidigare alliansforskning som just betonar ömsesidighet, samförstånd 

och samarbete som viktiga delar i en god allians (Philip och Holmqvist, 2008; Kåver, 2011). 

Det visade sig i studien att olika faktorer spelar in när de gäller skapandet av alliansen. Det 

framkom att faktorer hos den professionelle men även hos klienten skapar olika 

förutsättningar för skapandet av alliansen. Den professionelles kunskap, erfarenhet, 

förhållningssätt samt personliga egenskaper har stor betydelse vad gäller möjligheten att 

skapa trygghet för klienten och få dennes tillit och förtroende.  Även faktorer hos klienten har 

betydelse för alliansen. Om klienten är motiverad, har lätt för att uttrycka sig samt har lätt att 

känna trygghet och tillit i relationer så underlättar det skapandet av allians. Studien visade 

dock att det ändå är den professionelle som påverkar alliansen mest eftersom det är dennes 

ansvar att leda samtalet. Den professionelle har med sin kunskap och sin roll som 

samtalsledare alltså det största ansvaret för samtalet vilket gör att det till stor del beror på den 

professionelles förmåga om alliansen blir god eller inte. 

Vidare framkom det att de yttre ramarna är oerhört viktiga som en förutsättning till skapandet 

av allians. Intervjusvaren visade att de yttre ramarna skapar en trygghet och känsla av 

förväntan hos klienten. Klienten upplever då att det är något speciellt med samtalet, att här 

kommer det att ske något och blir en slags grund för alliansen. Resultatet stämmer överens 

med tidigare forskning som säger att klientfaktorer, terapeutfaktorer samt yttre ramar har 

betydelse för alliansen. När det gäller klientfaktorer menar forskningen att det är klientens 
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förmåga att skapa relationer som har störst betydelse vilket även framkom i studien som en 

viktig faktor.  Forskning lyfter också fram att det är terapeutfaktorerna som har störst inverkan 

på alliansen där man menar att vissa terapeuter har större förmåga än andra att skapa allians 

med sin klient (Kåver, 2011; Philips & Holmqvist, 2008; Johansson, 2006). 

Vidare framkom det i intervjusvaren att svårigheter i samtalen ofta handlar om problem i 

samspelet mellan klient och den professionelle. Detta kan uppstå när den professionelle brister 

i sin professionalitet. Den professionelle kan exempelvis förlora sitt intresse för klienten eller 

inte vara tillräckligt inkännande och närvarande i samtalet vilket försvårar samspelet. Detta 

kan då medföra att tryggheten, tilliten och samförståndet försvinner och alliansen försvagas. 

Det framkom också att om klienten har svårt att skapa relationer så försvårar det också 

samspelet men det visade sig att det är främst brister i den professionelles förmåga som 

samtalsledare som i första hand hotar alliansen. Kåver (2011) menar att problem i alliansen 

ofta handlar om svårigheter i samspelet och att det som sedan blir avgörande är hur dessa 

svårigheter hanteras. Vidare menar hon och det är professionelles ansvar att reparera 

sprickorna. Resultatet stämmer alltså överens med tidigare forskning.  

Studien visade att det är viktigt att den professionelle synliggör problemet när en allians blivit 

försvagad för att på så sätt försöka stärka alliansen igen. Genom att som professionell vara 

öppen med problemen som uppstått i samtalet kan man tillsammans med klienten försöka lösa 

problemen. Detta kan då leda till att alliansen repareras men också ge klienten ett exempel på 

hur man kan lösa konflikter. Detta resultat stämmer också med tidigare forskning kring hur 

man kan hantera svårigheter med alliansen. Forskning visar på att en vanlig strategi är att 

hantera svårigheter på ett välvilligt och empatiskt sätt och att samtalsledaren och klienten 

förenas kring det pågåendet motståndet. Något som i detta sammanhang är centralt enligt 

Kåver (2011) är att acceptera och inte döma eller värdera någon av parterna. Det är också 

viktigt att försöka lösa eventuell missuppfattning. Att man på detta sätt lyfter fram och 

tillsammans försöka undersöka vad som sker kan enligt Safran och Muran (2000) i sig leda till 

en läkande process hos klienten. Att man exempelvis reder ut missförstånd kan ge klienten 

nya erfarenheter som leder till att klienten i fortsättningen kommer att hantera liknande 

situationer på ett mer funktionellt sätt.   

Vidare framkom det i studien att det är viktigt att den professionelle kan hantera sina 

känslomässiga reaktioner för att kunna upprätthålla alliansen. Studien visade att det är den 

professionelles förmåga till självreflektion som är grunden för att kunna hantera sina 

känslomässiga reaktioner. Det krävs nämligen självkännedom hos den professionelle för att 

på ett inkännande sätt kunna förmedla sina känslor. Detta innefattar också en förmåga att 

kontrollera sina känslor. I studien framkom det skillnader gällande synsättet på hur mycket en 

professionell kan låta sina reaktioner träda fram. Ett synsätt var att en professionell 

samtalsledare ska försöka vara så neutral som möjligt och inte visa sina känsloreaktioner i 

större utsträckning, detta för att klienten inte ska börja ansvara för den professionelle. Ett 

annat synsätt som visade sig i studien var att det kan vara bra om den professionelle är öppen 

med sina känslomässiga reaktioner och samtidigt visar för klienten hur man kan hantera sina 

reaktioner.  Det blir då som en ny typ av inlärning för klienten att det är okej att visa sina 
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känslor och ett exempel på hur man kan hantera dem. Det framkom dock att man som 

professionell ändå bör kontrollera sina känslor, så att den professionelle inte tar för stor plats.  

4.1 Slutsatser  
 

Våra slutsatser utifrån ovan beskrivna resultat är att en god allians är viktig för 

behandlingsresultatet och handlar om en ömsesidig relation där man i samförstånd arbetar mot 

ett gemensamt mål. Vidare kännetecknas en god allians av förtroende.  Klientfaktorer, 

terapeutfaktorer samt faktorer som yttre ramar har betydelse vad gäller förutsättningar för att 

en god allians ska kunna skapas men enligt vår slutsats så är det den professionelles förmåga 

att navigera i samspelet med klienten som har störst betydelse. Det är den professionelles 

ansvar att genom sitt bemötande försöka inge trygghet och förtroende. Detta är en komplex 

process och ställer höga krav på den professionelles skicklighet. Den professionelles förmåga 

att skapa relationer samt att på ett adekvat sätt kunna använda sig av sina kunskaper är oerhört 

viktigt i detta sammanhang och det är något som enligt vår slutsats dels handlar om personlig 

lämplighet men också om erfarenhet. För att kunna upprätthålla en god allians även när man 

möter problem i samtalet är det viktigt att den professionelle synliggör problemen för att 

sedan tillsammans med klienten försöka lösa dem. Detta innebär att man förenas kring det 

problematiska vilket i sig blir en slags allians.  Det är enligt vår slutsats också viktigt att den 

professionelle i detta sammanhang kan hantera sina känslor. Negativa känsloyttringar som 

uttrycks mot klienten kan orsaka stora skador i alliansen. Detta förutsätter att den 

professionelle kan kontrollera sina känslor. Det är dock inte bara negativt att som 

professionell visa sina känslor. Om man är uppriktig med sina känslor och förmedlar dem på 

ett empatiskt sätt så kan det upplevas positivt av klienten vilket leder till att alliansen stärks. 

Av detta drar vi slutsatsen att det är viktigt att den professionelle genom självreflektion blir 

medveten om sina känslor och reaktioner som en förutsättning för att kunna hantera dem. 

Detta är något som ständigt kan utvecklas och där den professionelle genom handledning kan 

få mycket hjälp. 
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5. Slutdiskussion 
 

Vi anser att denna studie har bidragit med en fördjupad kunskap kring alliansens betydelse i 

samtal men vi har även fått ta del av de professionellas perspektiv på alliansen. Vi har förstått 

att allians handlar om en levande kommunikationsprocess vilket gör att det är väldigt svårt att 

på ett heltäckande sätt beskriva vad en god allians är och hur den uppstår. Det är mycket som 

sker i ett samtal, många olika faktorer som samspelar i mötet. Att sätta ord på alla dessa 

nyanser är i princip omöjligt. Relationens betydelse i samtalsbehandling är något som alltmer 

har fått fokus inom terapiforskning och det var också något som uttrycktes av våra 

intervjupersoner som uppskattade vårt valda uppsatsämne. Samtliga intervjupersoner har ju 

lång erfarenhet av att arbeta med samtal och menade på att ju mer erfaren man blir desto 

mindre förlitar man sig på en specifik metod och istället blir relationen mer central. Som 

oerfaren kan integrering av metod kontra relation/allians upplevas som svår vilket är våra 

egna erfarenheter under utbildningen.  

Det är också viktigt att skilja ut det professionella samtalet från ett vanligt samtal. Därför 

behöver man vissa yttre ramar som hjälp för att skapa det professionella samtalet. Klienten 

ska uppleva att det är något speciellt med samtalet och därmed skapas en förväntan hos 

klienten. Att detta är oerhört viktigt och lägger en slags grund för alliansen var något vi 

tidigare inte var medvetna om men som vi nu har fått en större förståelse kring. 

Vi upplever att det ställs oerhört höga krav och förväntningar på den professionelle. Den 

professionelle ska kunna hantera både sina egna känslomässiga reaktioner samt klientens och 

är den som främst bär ansvaret för relationen. Detta gör att vi tänker att man både genom 

yrkeserfarenhet och livserfarenhet ständigt kommer att utveckla dessa förmågor. Vi upplever 

också att man som professionell blir en slags förebild för klienten vilket i sin tur även 

påverkar den professionelles privatliv, detta gör att man inte kan bete sig hur som helst även 

som privatperson.   

Resultatet stämde väldigt väl med tidigare forskning. Vi tänker oss att en anledning till det 

kan vara att intervjupersonerna hade en uppfattning om att de skulle svara utifrån det som står 

i litteraturen. Vi var dock noga med att poängtera att vi var intresserade av deras egna 

erfarenheter men vi upplevde ändå att de sökte svar i litteratur och tidigare forskning. Vi 

menar att detta kan ha påverkat resultatet.  

Naturligtvis är vi medvetna om att vår egen förförståelse samt våra egna tankar och idéer 

kring det fenomen vi har studerat i viss utsträckning har påverkat och gett sitt avtryck på 

studien. När vi har analyserat och dragit slutsatser vet vi att det är just våra tolkningar och det 

är självklart fritt för läsaren att tolka på annat sätt. Vi ser det som svårt att vara helt objektiv i 

en kvalitativ studie och det är kanske inte heller det som är tanken. 

Vi tycker att det fenomen vi skulle studera krävde utrymme för reflektion och därför valde vi 

att genomföra en kvalitativ studie. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer kunde vi 

ställa följdfrågor viket då gav utrymme för reflektion och en djupgående förståelse för hur 

intervjupersonerna såg på fenomenet. Vi fick också svar på alla våra frågeställningar. 
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Intervjupersonerna representerar olika yrkeskategorier och har olika teoretiska grunder i sina 

utbildningar. Detta är enligt oss styrkorna med vår studie. Resultatet grundar sig dock bara på 

fyra intervjupersoners uppfattningar och för att få ännu större och bredare förståelse hade vi 

kanske behövt intervjua fler kuratorer, terapeuter och psykologer. Däremot hade våra 

intervjupersoner lång erfarenhet av att ha arbetat med samtal och därför anser vi att en viss 

generalisering är möjlig.  

Vårt resultat väckte flera frågor och förslag till en fortsatt forskning. Under studiens gång har 

vi fått mycket inspiration och funderingar kring framtida forskningar. Något som vi redan i ett 

tidigt skede funderade över och är intressant är alliansens plats i 

psykoterapi/samtalsbehandling som sker över internet.  Det har blivit allt mer populärare att 

vissa människor väljer att gå i behandling via internet. Eftersom det har visat sig i vår studie 

att just det direkta mötet och det som sker i samspelet mellan klient och professionelle är 

oerhört viktigt för själva behandlingen ställer vi oss frågan hur alliansskapandet går till över 

en dataskärm. Vi menar därför att alliansens betydelse i internetbehandling är något som man 

bör forska mer kring.  

En annan tanke skulle kunna vara att forska vidare kring alliansskapandet där den 

professionella samtalsledaren möter särskilda utmaningar i sitt arbete, här tänker vi oss 

klienter som har begått en brottslig handling som t.ex. pedofili, mördat, våldtagit etc.  Detta är 

något som berörs i en viss utsträckning i denna studie, men vi anser att om man hade haft mer 

tid och resurser hade man kunnat ha en mer bredare och större fokusering på just detta.  

Vi har lärt oss oerhört mycket och vi vill tacka samtliga intervjupersoner för att de ställde upp 

på våra intervjuer och inspirerat oss och gett oss en djupare inblick i deras arbetsvardag. 

Denna studie har gett oss ny kunskap som vi kommer att ha oerhört stor nytta av och detta är 

något som vi kommer att bära med oss i framtiden.   
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BILAGOR  

Missivbrev                                                                                                                    Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi heter Josefine Nyman och Aleksandra Sojevic och studerar till socionomer vid Umeås 

universitet. Just nu går vi termin 6 där vår uppgift är att genomföra en studie. Studiens syfte är 

att undersöka hur man som professionell i ett samtal skapar en god allians till klienten samt 

hur man som professionell kan upprätthålla en god allians i svåra samtal. I studien ligger 

fokuset på den professionelles perspektiv. Vi skulle gärna vilja träffa någon eller några 

professionella som jobbar med samtal för att i en enskild intervju ta del av dennes synsätt. 

Finns det en möjlighet till detta? Om vi får möjlighet till detta kommer vi att vid 

intervjutillfället använda oss av bandinspelning om det är möjligt, för att vi lättare ska kunna 

arbeta med texten. Studien kommer att presenteras som en uppsats i utbildningen och 

publiceras på Umeås universitets elektroniska publiceringsdatabas, DIVA.  

Intervjun är frivillig och Du/Ni har rätt att avbryta när som helst. Inga namn eller 

personuppgifter kommer att användas i uppsatsen. Fullständig konfidentialitet kommer att 

gälla. Intervjun kommer att skrivas ut i text som enbart vi och vår handledare kan ta del utav. 

Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt det. Efter studiens avslut 

kommer den bandade intervjun att förstöras.  

Intervjun beräknas att ta cirka en timme. Om det är något Du /Ni undrar över är det bara att 

höra av Er till oss 

Era synpunkter och tankar är värdefulla! 

Med vänliga hälsningar: Josefine Nyman och Aleksandra Sojevic, studerande vid Umeås 

universitet, Socionomprogrammet termin 6. 

 

Kontaktuppgifter: 

Josefine NymanMobil: 076- ******Josefine@.com 

Aleksandra Sojevic Mobil: 076-*******Aleksandra@.com 
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Intervjuguide                                                                                                              Bilaga 2 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Yrkestitel: Berätta kort om vad du har jobbat med idag och din erfarenhet av att jobba med 

samtal? 

2. Hur länge? 

3. Kan du berätta kort om du har arbetat efter några metoder/modeller? 

Tema 1: Alliansen i samtalet 

1. Känner du till begreppet allians? 

2. Vad innebär enligt dig allians  

3. När börjar skapandet av allians?  

4. Hur viktigt är det att skapa en allians enligt dig? 

5. Vilken syn har du på behandlingsrelationens betydelse och metodens betydelse i en 

samtalsbehandling? 

      - Vad tycker du är viktigare, metod eller relation eller är det lika viktigt ? 

6. Vilka faktorer hos dig men också hos klienten anser du underlättar en god allians?  

 

Tema 2: Professionelles och klientens ansvar för alliansen 

1. Vem anser du har det största ansvaret för skapandet av allians? 

      - Klient/professionelle eller båda? Varför? 

2. Vilka egenskaper hos dig bedömer du som viktiga för att hjälpa klienten att få förtroende 

och våga öppna sig?  

3. På vilket sätt har klientens egna egenskaper betydelse när det gäller skapandet av alliansen? 

4. På vilket sätt har dina egna reaktioner i samspelet med klienten betydelse när de gäller 

skapandet av alliansen? 
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Tema 3: Alliansen i svåra samtal   

1. Vad kan enligt dig hota alliansen?  

2. Kan du berätta om något tillfälle där du har upplevt att er allians på grund av någon 

anledning har varit hotad?  

3. Hur upplevde och hanterade du det?  

4. Kan du berätta något tillfälle där något hos dig har gjort att alliansen har försvagats?  

5. Kan du berätta något tillfälle där du har upplevt att klienten har varit anledningen till 

försvagningen av alliansen i det samtalet? 

6. Hur har du gått tillväga för att upprätthålla alliansen i svåra samtal? 

7. Går det att reparera en allians som har blivit skadad? 

      - I så fall på vilket sätt? 

Avslutande fråga  

1. Finns det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 


