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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Uppsatsen syftar till att undersöka familjeterapeuters erfarenheter av 

processer och faktorer bakom hur allians byggs upp med ungdomar i 

familjeterapi. Studien visar på att ungdomars utvecklingspsykologiska position gör 

att terapeuter måste närma sig ungdomarna med en väl tilltagen dos respekt och 

lyhördhet, samt i det odla en medvetenhet om att ungdomarna är extra känsliga 

och observanta på hur familjeterapeuterna agerar i relation till dem och 

föräldrarna.   

 

Frågeställningar: Hur ser och beskriver ett antal familjeterapeuter 

alliansprocessen med ungdomar i familjeterapi?  

 

Finns det särskilt viktiga komponenter i ett förhållningssätt som är allians-

befrämjande? 

 

Finns det särskilda hinder eller fallgropar att beakta i relation till ovanstående? 

  

Metod: Kvalitativ intervjuundersökning.  

 

Resultat: Studien visar på vikten av att familjeterapeuterna visar respekt, 

nyfikenhet och kan hantera balansen mellan föräldrar och ungdomar. Att fokusera 

på diagnoser eller inta en dömande attityd verkar försvåra allians med ungdomar i 

familjeterapi.  

 

Diskussion: Resultaten diskuteras och analyseras bland annat ur ett 

utvecklingspsykologiskt och intersubjektivt perspektiv. 

 

Nyckelord: Familjeterapi, ungdomar, allians 

 

Keywords: Family therapy, youth, alliance  

 

This paper discusses and examines how a number of family therapists look at the 

processes and factors related to how to build alliance with adolescents in family 

therapy. The current state of knowledge on this issue raises the important thing to 

get right alliance with adolescents in family therapy in terms of how successful 

and Goal Completions therapy becomes. The study shows that therapists have to 

consider that  youth are in a development psychological position when they    

approach the young people with a generous dose of respect and sensitivity, as well 

as the growing awareness that young people are particularly sensitive and 

observant of how family therapists act in relation to them and their parents. 

 

 

  



  1 (25) 
 

 

Inledning 
 

1.Teoretisk bakgrund 

Terapeutisk allians  

Allians-begreppet beskriver den process där terapeuten tillsammans med 

patient/klient, skapar en slags samsyn och ett fungerande samarbete kring det 

terapeutiska arbetet, beträffande känslomässigt band, mål och metoder (Bourdin, 

1979). Ur det här perspektivet blir alliansen i en mening ett medel för att uppnå 

behandlingsmålen, men kan också ses som ett slags meta-mål i sig, då en god 

allians per se, har en läkande terapeutisk effekt (Sundelin, 2001), (Wampold, 

2015). 

 

Olika terapeutiska skolor lägger olika stor vikt vid de olika dimensionerna av 

allians, som Bourdin (1979) beskriver. Det skiljer sig också hur mycket olika 

terapiskolor betonar vikten av alliansbyggande (Philips & Holmqvist, 2012) 

 

I linje med betoningen på hur viktig alliansen är för ett framgångsrikt terapeutiskt 

arbete, visar forskningen att kvalitén på alliansen styr dels huruvida behandling 

fullföljs av patienten/klienten, samt i vilken grad behandlingen upplevs som 

hjälpsam (a.a). 

 

Allians inom familjeterapi 

Om allians är en komplex process i individualterapi, tillkommer ytterligare ett 

antal faktorer när man beaktar allians ur ett familjeterapeutiskt perspektiv. 

Terapeuten har i familjeterapi fler personer att skapa allians med, momentant, 

samt att hantera olika allians- bindningar inom familjesystemet (Friedlander, 

Bernardi & Lee, 2011). 

 

En av familjeterapins pionjärer Minuchin (2006) beskrev familjeterapeutens 

alliansskapande arbete som en process där terapeuten måste vara aktiv och gå 

samman ”joina” med varje familjemedlem. 

 

Familjeterapi med ungdomar 

I familjeterapi där ungdomar deltar, visar forskningen att familjeterapeutens allians 

med föräldrarna har ett prediktionsvärde för om behandlingen fullföljs, medan 

alliansen med ungdomen bättre förutsäger det kvalitativa utfallet av terapin.   

(Diamond, 2015)  

 

Sundelin (2001) menar att själva alliansen i familjeterapi med barn och ungdomar 

är den mest verksamma delen av behandlingen. Den goda alliansen blir ur hans 

perspektiv (Sundelin, 2001) själva målet för behandlingsprocessen, snarare än ett 

medel.  
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Vad det gäller allians och individualterapi är det fältet relativt väl utforskat (Philip 

& Holmqvist, 2012).  

 

Inom familjeterapi finns inte samma kunskap ackumulerad kring allians, särskilt 

inte beträffande ungdomar som deltar i familjeterapi och hur familjeterapeuter får 

allians med dem (Diamond, 2015). 

 

Denna studie aspirerar på att tillägga något om hur alliansprocessen med 

ungdomar i familjeterapi kan te sig och har enligt uppsatsförfattaren legitimitet i 

att just förmågan och processfördigheten hos familjeterapeuten att skapa allians 

med ungdomen har stor betydelse för utfallet kvalitativt av familjeterapin            

(Diamond, 2015). Förevarande studie syftar till att undersöka allainasprocessens 

särskilda aspekter såsom den kan te sig ur ett familjeperspektiv med fokus på hur 

familjeterapeuter hanterar alliansprocessen med ungdomarna, då processerna för 

en familjeterapeut blir komplexare.     

 

2.Tidigare forskning 

Utvecklingen av allians-begreppet 

En tidig förelöpare till allians-begreppet står att finna i Freuds tankar om den så 

kallade positiva överföringen. Den uppstår ofta initialt i relationen mellan terapeut 

och patient. Den positiva överföringen kan ses som en slags god relationell 

inteckning, som gör att patienten lättare knyter an till patienten och går i försvar i 

mindre utsträckning när terapeuten utmanar med klarifieringar, tolkningar och 

konfrontationer (Horvath et al, 2011).  

 

Senare kom Luborsky (1976) i (Horvath, Greenberg, 1994) att mynta begreppet 

”helping relations” typ ett och typ två. 

 

The alliance measure was based of two types of signs found in sessions: Type 1 represents a 

helping relationship that depends on the patients experiencing the therapist as helpful and 

supportive, and Type 2 represent a helping relationship based on a sense of working together in a 

joint struggle against whatever impedes the patient (a.a s38 f). 
 

I typ 1 relationen ingår mer specifikt sådant som att patienten upplever att 

terapeuten är varm, accepterande, respektfull och att patienten kan investera en 

tro på att terapin kommer att hjälpa.  

 

Typ 2 relationen innefattar mer aspekter som fokuserar på samarbete, tro på gott 

samarbete och att bland annat utveckla liknande förklaringsmodeller kring de 

definierade problemen (a.a). 

 

Philips & Holmqvist (2012, s213 ff) lyfter fram Bourdins panteoretiska definition 

av allians med de innehållsliga dimensionerna, känslomässigt band, enighet om 

metoder och slutligen samförstånd kring målet för behandlingen. Det Bourdins 
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tankar innebar av förnyelse var att ovanstående aspekter ansågs vara en del av 

alliansprocessen, oavsett vilken typ av terapeutisk metod eller skolbildning som 

tillämpades, om än med olika emfas på aspekterna, kopplade till teoretiskt 

perspektiv (a.a). 

 

Ovanstående författare lyfter fram att det finns visst stöd för att om terapeuten 

agerar på ett respektfull, varmt och empatiskt sätt gynnar det bildandet av allians. 

Men också patientens upplevelse av att behandlingen känns hjälpsam har 

betydelse. Vidare verkar det oklart om det går att träna eller utbilda fram 

skicklighet hos terapeuter att skapa allians (a.a). 

 

Två begrepp som studerats relativt flitigt på senare år är selfdisclosure och arbete 

med alliansbrott. Forskning tyder på att om terapeuten på ett lagom och matchat 

sätt berättar om egna känslor och episoder, kopplat till innehållet i 

terapiprocessen, så påverkas alliansen gynnsamt (BCPG, 2010), (Saffran&Muran, 

2003).  

 

Modern psykoterapiforskning understryker betydelsen av att terapeuten 

uppmärksammar och ständigt söker reparera brott som uppstår i alliansrelationen 

(Broberg et al, 2009). Wampold (2015) menar att även om olika studier visar på 

olika starkt utslag för vad alliansen betyder för behandlingsutfallet, så är den en 

faktor med stort förklaringsvärde. I de flesta studier så avgör just alliansen upp till 

en tredjedel av hur behandlingen blir. Metoden tycks i sig inte alls ha samma 

betydelse (aa).  

 

Allians inom fältet: familjeterapi och ungdomar 

Inom den strukturella familjeterapin betonade Minuchin (2013) dels ett normativt 

perspektiv där hierarkin mellan olika subsystem, vanligtvis föräldrar visavi barn, 

behöver återskapas eller skapas. I den processen menade dock Minuchin (aa) att 

det var mycket viktigt att gå samman med alla familjemedlemmar, så även 

ungdomar, men att den typen av sammangående med ungdomar hade något lägre 

prioritet, utifrån hans syn på hur makt borde fördelas i familjer, enligt en 

hierarkisk princip, där föräldrasubsystemet är överordnat ungdomen.  

 

Inom en annan dominerande gren inom familjeterapin, den språksystemiska 

(Hoffman 1987, 1993) och senare postmodernistisk familjeterapi, kom allians 

snarare att handla om att etablera jämlika maktförhållanden mellan 

familjemedlemmar och mellan familjemedlemmar och terapeuten. Allians-

byggande med ungdomar i familjeterapi kan beskrivas som ett aktivt lyssnande på 

ungdomens berättelse och värdera det perspektivet som lika viktigt som något 

annat.   

 

Inom samtida och moderna familjeterapi lyfts allians- perspektivet med ungdomar 

i familjeterapi upp som en väsentlig fråga för terapeuten, särskilt med betoning på 

relationella omdefinitioner av beteendeproblem. Detta finns inom 
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familjeterapimanualer som FFT (funktionell familjeterapi) (Alexander, 2016) och 

MBT-F (mentaliseringsbaserad familjeterapi) (Riegel Engström, 2012). Tanken 

med detta arbetssätt är att skapa allians med ungdomen genom att lyfta av skuld 

och omformulera skuldbeläggande problemförklaringar.  

 

Utvecklingspsykologisk aspekt 

Förutom den centrala aspekten att familjeterapeuten ska hantera utmaningen att 

både skapa allians med tonåringar och föräldrar, delvis momentant, finns det 

ytterligare en svårighet kopplad till det utvecklingspsykologiska tillstånd 

tonåringen befinner sig. Även om utvecklingsnivån skiljer sig mycket mellan olika 

ungdomar, delar de vad bland andra (Wrangsjö & Salomonsen, 2007) kallar för 

adolescensen. De är ett sammanfattande begrepp som beskriver den förändring, 

språng och tillhörande instabiliteter ungdomar kan hamna i kopplat till 

utvecklingen mot en vuxen mognad. Forsking har visat att mognadsprocessen inte 

sker jämn inom olika dimensioner som den biologiska psykologiska och sociala, 

utan mer ojämnt inom de olika områdena och kan vid kriser ta stora steg tillbaka i 

utvecklingen.  

 

Tonåringen är alltså med reservation för stora individuella skillnader och även 

mellan könen, en individ under ett enormt omvandlingstryck, biologiskt, 

kognitivt, driftsmässigt, psykologiskt och socialt (a.a.). 

 

I relation till föräldrar uppträder ofta tonåringen ambivalent, där en del inom 

tonåringen strävar mot att upprätta en egen självständig vuxen identitet, som inne- 

bär mer av självständighet och en annan mer barnslig behövande del. De tvära 

kasten mellan de olika motsägelsefulla sidorna hos tonåringen kan upplevas som 

både obegripliga och påfrestande för både föräldrar och familjeterapeut.  

 

Att utvecklingen sker ryckvis inom de olika områdena kan också utmana både 

föräldrar och familjeterapeut i att tonåringen kognitivt kan ha motsvarandes 

vuxnas intellekt med medföljande förmåga att resonera, men känslomässigt mer 

bete sig som ett barn, utan att ha koll på att ord och utspel kan såra den vuxne 

(a.a.). 

 

Det intersubjektiva perspektivet 

Modern forskning inom fälten psykologi och psykoterapiforskning har allt mer 

kommit att betona vikten av det relationella perspektivet, när man ska förstå hur 

identitet och relationer skapas i socialt samspel (Fosha et al, 2009). Begrepp som 

intentionalitet och framförallt delad sådan, affektintoning och affektreglering är 

begrepp som sätter fokus på andra aspekter än de rent kognitiva vad det gäller 

mötet mellan familj och terapeut. Det mer outsagda och ickeverbala, kvalificerar 

sig ur den här synvinkeln som intressanta.  

 

Ett begrepp som implicit relationskunskap (Boston Change Process Study Group, 

2008) kommer att synliggöras eller förnimas i mötet mellan ungdom och 
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familjeterapeut i hur lätt eller svårt det blir att hitta rätt psykologisk passform i 

mötet och familjeterapeutens förmåga att våga vara i den psykologiska lösligheten 

tillsammans med familj och ungdom, nu ögonblick för nu ögonblick (a.a).  

 

Ur det här perspektivet kan allians förstås som hur det kändes eller upplevdes på 

en mer ordlös nivå i relationen mellan ungdom och familjeterapeut att vara en 

central indikator, på alliansens kvalitet och styrka.  

 

Terapeuten opererar med instrument som takt, ton, hur man rör sig i rummet och 

hur man kan använda andra modaliteter än de rent språkliga i alliansskapandet 

(Fosha et al, 2009).   

 

2.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Mängden forskning på allians-begreppet är betydligt större vad det gäller 

individualterapi, jämfört med familjeterapi. Mängden forskning på fenomenet 

inom individualterapi har haft längre tid på sig att ansamla sig helt enkelt, då 

familjeterapin utvecklades senare (se till exempel Pinsoff et al, 1994). 

 

Vetenskapliga empiriska studier 

Det finns ett antal studier kring processen familjeterapi-ungdomar-allians 

(Friedlander et al, 2011). Fynd från dessa studier lyfter fram vikten av att 

ungdomar inte ska känna stigmatiserde och utpekade som problemskapande i 

familjeterapin, om alliansen med familjeterapeuten ska utvecklas gynnsamt. Vidare 

betonas att familjeterapeuten bör intressera sig för tonåringens värld och intressen 

på ett genuint och äkta sätt (a.a.)  

 

En del forskning pekar på att familjeterapeuten kan få allians med föräldrar på ett 

indirekt sätt, när det ser att hen kan få kontakt med deras svårbemästrade ungdom 

(Friedlander et al, 2011). En hypotes om den omvända relationen skulle vara att 

alliansen mellan ungdom och familjeterapeut stärkt av att ungdomen observerar 

hur familjeterapeuten förhåller sig på ett accepterande och validerande sätt 

gentemot föräldern.  

 

Ett par svenska studier finns gjorda inom ramen för olika utbildningar. Till 

exempel Kärn (2014), som specifikt studerat hur familjeterapeuter ser på allians 

inom familjeterapi. Hon lyfter fram barn och ungdomars uppfattning om vikten 

av att bli tagna på allvar av familjeterapeuten, som att de önskar bli lika mycket 

involverade som de vuxna. Hon pekar även på den svåra uppgift 

familjeterapeuten har att hantera balansen i att låta alla perspektiv få rimligt med 

utrymme i de terapeutiska samtalen.  

 

Faktorer som att familjeterapeuten kommunicerar tydligt, kan beskriva målet för 

familjeterapin och hantera högaffektiva situationer, synes också vara viktiga 

(Friedlander et al, 2011). 
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Herssoug et al (2001) finner i en studie att terapeutens erfarenhet inte har något 

starkt samband med en god allians, men däremot terapeutdrag som tydlighet, 

aktiv hållning, engagemang och värme verkar gynna en god allians.  

 

Sundelin (2002) lyfter fram Minuchins ”joiningbegrepp” när han diskuterar 

erfarenheter från sin egen modell för familjeterapeutisk behandling, intensiv 

familjeterapi. Han pekar på att familjeterapeuten pendlar mellan tre positioner. I 

den nära positionen validerar familjeterapeuten de olika familjemedlemmarna 

upplevelse av familjesituationen, i mellanpositionen hjälper familjeterapeuten 

familjemedlemmarna att beskriva sin verklighet och sina problem. I den yttre 

positionen intar terapeuten ett problemlösande och vägledande förhållningssätt. 

 

Inom ramen för Sundelins (a.a.) beskrivning av intensiv familjeterapi talat han om 

den så kallade bredbandsmodellen, som inbegriper kommunikation, kontext och 

problemlösning. Modellen understryker resonemang från anknytningsperspektivet 

om vikten av att ständigt uppmärksamma och rätta till brott i alliansen och 

metakommunicera om den problemlösande dialogen. En röd tråd i modellen 

handlar om familjeterapeutens ansvar att hela tiden upprätthålla en god kontakt 

med familjen. 

 

3.Frågeställningar 

Hur ser och beskriver fem familjeterapeuter alliansprocessen med ungdomar i 

familjeterapi?  

 

Finns det särskilt viktiga komponenter i ett förhållningssätt som är allians-

befrämjande? 

 

Finns det särskilda hinder eller fallgropar att beakta i relation till ovanstående? 

 

4.Metod 

Då studiens intresseområde fokuserar på upplevelser och 

beskrivningar/berättelser om processförståelse, blir metodvalet kvalitativt (Kvale 

& Brinkman, 2009). Samt då uppsatsförfattaren förstått det aktuella 

forskningsläget som att själva undersökningsfältet, inte har konstituerat en mer 

fixerad definition och beskrivning av fenomenet, är en upptäckande kvalitativ 

ansats rimlig.   

 

De öppna intervjuerna syftar till att upptäcka vilka narrativ familjeterapeuter har 

och konstruerar kring temat, allians med ungdomar i familjeterapi.  

 

Elliot (2005) i Larsson et al (2008, s32) menar att begreppet narrativ: 
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Refererar till definitioner som betonar att begreppet narrativ kan beskrivas som en diskurs som 

uppmärksammar en tydlig sekventiell ordning som sammanbinder olika händelser på ett 

meningsfullt sätt för en viss specifik publik och som dessutom erbjuder insikter om hur individen 

upplever sin verklighet. 
 

Vidare betonas att ett narrativ är ett resultat av en samskapande process mellan 

intervjuare och intervjuad (a.a.). Det sistnämnda pekar ut vikten av att 

uppsatsförfattarens förförståelse av att skapa allians med ungdomar i familjeterapi, 

har betydelse med avseende på hur rik och fyllig beskrivningarna kan bli i dialogen 

med intervjuobjekten, i den meningen att uppsatsförfattarens förmåga att 

formulera frågor och verbala responser, är kopplat till den egna erfarenheten av 

fenomenet. 

 

Uppsatsförfattaren har en god förförståelse efter att ha arbetat med familjesamtal 

med ungdomar och barn i över 15 år. Uppsatsförfattaren egen erfarenhet pekar på 

att det alltid är en utmaning att skapa allians med ungdomar i familjesamtal.  

 

4.1Undersökningsdeltagare 

Fem familjeterapeuter intervjuas i studien. I det strategiska urvalet som styrt har 

uppsatsförfattaren eftersträvat att få med familjeterapeuter med lång klinisk 

erfarenhet av familjesamtal med ungdomar, samt att de ska vara legitimerade 

familjeterapeuter. Urvalsprincipen vilar på antagandet att de narrativ som växer 

fram har större möjlighet att få ett kvalitativt djup och bredd, då 

undersökningsdeltagarna har en lång relation till och erfarenhet av 

undersökningsfenomenet.  

 

Tre intervjupersoner har sin organisatoriska hemvist inom barn och 

ungdomspsykiatrin, en inom familjerådgivning och slutligen den femte inom ett 

privat vårdföretag som bedriver med familjebehandling.  

 

Åldersmässigt går spannet från 44 år till 57. Endast en man finns bland de 

intervjuade.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer som medvetet haft en dialogisk 

inriktning med låg grad av styrning. Styrningen har bara bestått i att 

uppsatsförfattaren ramat in samtalet kring temat, ungdomar och allians i 

familjesamtal. Samt använt ett fåtal frågor, som en slags grov ingång till det mer 

specifikt mångförgrenade nätverk av tunnlar, som intervjudialogen sedan borrat 

vidare i.   

 

Samtalen har eftersträvat en narrativ form, där jag först frågat mer allmänt om 

allians-begreppet, för att sedan röra mig mer specifikt mot hur de ser på processen 

att skapa allians med ungdomar i familjeterapi. Intervjuerna som 
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uppsatsförfattaren velat forma mer som samtal, där uppsatsförfattarens ambition 

har varit att ställa dialogöppnade frågor, alltefter hur dialogen utvecklat sig 

(Andersen, 1997). 

 

 Den kvalitativa intervjun innehåller en del moment som blir rätt likt den 

terapeutiska intervjun (Kvale & Brinkman, 2009), något uppsatsförfattaren tänker 

ökar validiteten ur aspekten att undersökningsmetoden blir relativt isomorf med 

det som undersöks. 

 

Intervjuerna spelades in på röstmemofunktionen på mobiltelefon. Intervjuerna 

skedde på intervjupersonernas arbetsplatser, efter överenskommelse. Intervjuerna 

tog cirka en timme att genomföra.  

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

De fem inspelade intervjuerna har skrivits ut av uppsatsförfattaren, som gjort flera 

genomläsningar av intervjuerna, i jakt på betydelsebärande teman och narrativ, om 

undersökningsfenomenet. Likt en berättelse har mer centrala teman, undersöks 

noggrannare och eventuella kopplingar till mer underliggande teman. Som mer 

kan ses i bakgrunden av berättelsen.  

 

Specifika ord har kommit att få bära koncentrat av mening i de centrala 

teman/narrativ som utvunnits ur materialet (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

I den kvalitativa analysen har uppsatsförfattaren eftersträvat att hitta 

meningsfulla/mättade utsagor om fenomenet, som i sig bildar sammanhängande 

tematiska narrativ om det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkman, 2009)  

 

Senare i analysen har  

 det bearbetade intervjumaterialet belysts ur ett teoretiskt perspektiv, med syftet 

att undersöka om ytterligare mening och information kan extraheras om 

undersökningens frågeställningar.   

 

Studiens resultat har underkastas en så kallad responsvalidering, där 

uppsatsförfattaren bett respondenterna att läsa igenom resultatdelen och ge 

gensvar med avseende på hur de känner igen studiens beskrivningar, jämfört med 

sin upplevelse av fenomenet i sitt utövande. De fyra respondenter som gav 

gensvar beskrev en hög grad av igenkänning.   

 

4.4 Genomförande 

Uppsatsförfattaren har använt sin egen kännedom om möjliga intervjupersoner, 

utifrån sin egen yrkesfunktion som behandlare. Av de cirka åtta familjeterapeuter 

som kontaktas har fem velat medverka i studien. De tre som avböjde hänvisade 

till tidsbrist. En av dessa tre tyckte inte att hennes arbetsuppgifter vara relevanta i 

förhållande till studiens frågeställningar.  
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De medverkande intervjupersonerna kontaktades via email, där uppsatsförfattaren 

kortfattat förklarade varför han ville intervjua vederbörande och att han var 

beredd att åka till intervjupersonens arbetsplats för att underlätta medverkan i 

intervjun.  

 

Som ovan nämnt spelades intervjuerna in och skrevs ut av uppsatsförfattaren. 

Analysförfarandet finns också beskrivet. 

 

5. Forskningsetiska frågeställningar 

Intervjupersonerna informerades om att medverkan skedde på frivillig basis, samt 

att intervjuerna skulle hanteras enligt principerna om konfidentialitet och respekt 

för intervjupersonernas och i intervjuerna beskrivna personers, integritet. Med 

särskilt beaktande av vikten att beskrivna klienter/patienters identitet inte får 

röjas, har uppsatsförfattaren sökt hålla citaten från respondenterna lagom korta, 

men tillräckligt informationsrika.  

 

Vidare informerades om hur uppsatsförfattaren skulle handha data på ett säkert 

sätt och efter analys destruera det inspelade materialet.  

 

Särskilt vikt lades vid att betona att patienternas/klienternas identitet inte skulle 

kunna identifieras i studien.  

 

6. Resultat 

Teman 

Studien har identifierat ett antal centrala teman/narrativ kopplat till studiens 

frågeställningar om alliansprocesser med ungdomar i familjeterapi. Dessa teman 

är; respekt, nyfikenhet, lyssna på flera nivåer, prat om vardagen, hantera relationen ungdom 

förälder och tydlighet. Dessa teman har en positiv laddning i meningen att de beskrivs 

vara allians-befrämjande, inom ramen för denna studie. 

  

Intervjupersonerna fördjupade och utvecklade många tankar två teman; respekt 

och att lyssna på flera nivåer. 

 

Ett par teman har också framträtt ur materialet, som är av mer hindrande karaktär 

i processen att skapa allians med ungdomar i familjeterapi. Teman som, diagnostik, 

instrumentell hållning, dömande och lyssna för mycket på en person, verkar försvåra 

alliansskapandet. 

 

Två teman verkar vara kopplade kontextet, barn och ungdomspsykiatri, då bara 

intervjupersoner som arbetar inom denna ram tar upp diagnostik och 

instrumentell hållning.     
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Respekt 

Familjeterapeuterna lyfter fram hur viktigt det är att visa respekt i flera avseenden. 

En delaspekt av denna respekt handlar om respekt för att ungdomen upplever 

den terapeutiska kontexten som utmanande och påfrestande. Man behöver därför 

vinnlägga sig som om att visa att man verkligen uppfattar och markerar att man 

som terapeut har förstått det. 

 

Man måste vara lyhörd inför vad ungdomen vill eller inte. (…) Man får inte klampa 

på, får då kan det ta stopp. De är inte fullmogna individer. Integritet är särskilt 

viktigt för ungdomar. 

 

A och O är respekt. Man lyssnar på vad ungdomen vill ta upp och respekterar det. 

 

Man måste börja med det ungdomen är viktig, så att ungdomen känner sig viktig och 

som huvudpersonen.   

 

En annan slags respekt är den som familjeterapeuten behöver visa för föräldern 

och som observeras/noteras av ungdomen.  

 

Det räcker inte bara med att prata med ungdomen. Jag måste försöka fånga in 

föräldrarna. Jag tror det är bra för ungdomar att se att någon kan prata med eras 

föräldrar med respekt och intresse.  

 

(…) för jag kan ju inte gå för hårt åt föräldrarna, för jag behöver ha med dem också, 

så jag försöker få dem att berätta om samma situation ur sitt perspektiv. 

 

(…)att visa att man själv är sårbar. Att visa att jag inte heller är en perfekt förälder. 

Att visa att man själv har sina svagheter. 

 

Om föräldrarna är med tänker jag ofta på att arbeta föräldrafokuserat, att respektera 

hierarkin i familjen. Det är viktigt att visa föräldrarna respekt och att ungdomen ser 

           det. 

 

Det sista citatet har också bäring på temat att hantera flera röster och perspektiv i 

rummet, förutom själva signalerandet av respekt, som alliansmarkör. 

 

Den tredje formen av respekt studien har lokaliserat handlar om att ha respekt för 

själva allvaret i situationen och utifrån det, visa med sitt agerande som 

familjeterapeut och samtalsledare att men hanterar den utsatta positionen som 

ungdom och förälder befinner sig i, på att varsamt sätt. 

 

När vi kommit en bit in i samtalet tänker jag att jag behöver komma in på skälet till 

att familjen kommit, annars tror jag i alla fall att föräldrarna undrar vad jag sysslar 

med. Vi har väl kommit för att prata om jobbiga och svåra saker?   
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            Be om lov att få prata om jobbiga saker. 

 

           Att visa att jag inte är rädd för att prata om svåra saker. 

 

Jag är inte rädd. Jag pratar om allvarliga saker med ett lugnt tonläge. 

 

Jag försöker hitta en juste ton och vara respektfull. 

Att våga sätta ord på svåra saker, tror jag är viktigt. 

 

 

Till denna tredje form av respekt kan man dessutom lägga till en 

tempusdimension. Här uttrycks respekten i form lyhördhet inför vilken takt som 

blir lagom för familj, förälder och ungdomen i att närma sig den terapeutiska 

uppgiften  

 

Jag har en taktik att mjukstarta, så att vi inte pratar om det allra jobbigaste först. 

 

Hitta ungdomens egen vilja, men det kommer senare. Jag försöker hitta en juste ton och 

vara respektfull.  

 

Jag försöker hitta en ingång snabbt i ungdomens berättelse, för att visa att jag tar deras 

bekymmer på allvar. 

 

Respekt för förälderns egen kompetens är också viktig enligt denne behandlare. 

 

Du är expert på ditt barn. Du kan ditt barn och är viktigast för ditt barn. Det 

skapar allians. 

 

Sammanfattningsvis förefaller det som om familjeterapeuterna har föreställningar 

om att respekt är viktig i alliansskapandet med ungdomar i flera avseenden. Den 

första verkar handla om att adressera själva det terapeutiska sammanhanget och 

eventuella jobbiga känslor som ungdomarna kan förknippa med det. Att med 

andra ord bekräfta eller om man så vill validera, så att ungdomarna ser att man 

som terapeut förstått och bryr sig om att det kan tycka att själva situationen kan 

vara jobbig. 

 

Den andra typen av respekt är mer relationell inriktad och skjuter in sig på 

betydelsen av erkännandet terapeuten ger föräldern i ungdomens ögon och vice 

versa.  

 

Att validera föräldrars kompetens verkar också vara viktigt. 

 

Avslutningsvis verkar respekt också handla om en känsla hos terapeuten för en 

lagom takt. Att börja försiktigt för att sedan bli allvarligare och kanske mer 

utmanande? 
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Nyfikenhet 

Intervjumaterialet visar på ett tema eller narrativ som pekar på vikten av att 

familjeterapeuten har och visar en hållning som präglas av genuin nyfikenhet. 

Andra synonyma ord som kan sägas representera denna hållning av nyfikenhet 

skulle kunna vara; intresserad eller undersökande på ett acceptabelt sätt för 

familjen. Nyfikenheten blir också ett redskap för att initiera idéer om möjligheter 

till förändring.  

 

Jag frågar ganska mycket. Det är viktigt hur man presenterar det. Vara nyfiken och 

intresserad. Visa att det om med negativ feedback. (…) Man måste vara noga med att 

nyfikenheten ska vara äkta. 

 

För att de ska vilja ingå måste jag ju vara nyfiken på alla. Hur tänker du när du hör 

det här? Hur känns det för dig?  

 

Det handlar mycket om nyfikenhet. Att vara nyfiken på deras värld. Utan att döma. 

Att hjälpa föräldrar att bli mer nyfiken på sina barn. Ta reda på varför man tar 

droger och skolkar. Var nyfiken på. 

 

Få föräldrar att upptäcka att det finns något nytt i det ungdomen säger. 

 

Även här kommer temat/narrativet att impregneras av att den placeras i relation, 

eller rättar sagt triaguleras i den meningen att familjeterapeuten behöver både vara 

nyfiken på ungdom och förälder samtidigt, men också vara nyfiken på 

nyfikenheten de har gentemot varandra. Vidare så pekas det på interventionen att 

öka nyfikenheten på varandra i föräldra- respektive ungdomsrollen/perspektivet.  

 

Respondenterna betonar också att det är viktigt att nyfikenheten är äkta. Det att 

det autentiska lyfts fram tycks ha att göra med terapeuternas antagande att 

ungdomar i någon mån skulle vara känsligare än vuxna, inför en nyfikenhet som 

inte kanske är helt närvarande eller äkta.  

 

Vidare synliggörs även ett av inslag etiskt komponent i att nyfikenheten inte får 

innehålla något av dömande eller moraliserande. 

 

Lyssna på flera nivåer 

Det här temat/narrativet utsäger att det är viktigt för familjeterapeuterna att möta 

upp och lyssna på den språkliga nivån, men även vara lika lyhörd inför andra 

modaliteter som känsla, beteende och annan analog information, som kan hjälpa 

dem att bygga allians med ungdomarna.  

 

De svåraste ungdomarna är det som svarar; -jag vet inte, på alla frågor. Man får 

komma runt på andra sätt, än språket. Använda nallekort. 
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Man kan använda humor eller försöka prata om ett intresse.  

 

De ickeverbala signalerna. 

 

Jag tycker om att ha alla i rummet och att det ger mycket information om hur de sätter 

sig i förhållande till varandra, med vilket avstånd etc.  

 

Vilken känsla ligger bakom ett visst beteende?  

 

Detta tema ger en bild av familjeterapeutens arbete som en 

detektiv/”känslosensor” som behöver samla in information med alla typer av 

tentakler ute. Familjeterapeuterna menar att det är deras erfarenhet och känsla för 

timing som avgör vilken nivå de lägger emfas på i alliansskapandet med 

ungdomen. 

 

Terapeutfärdigheten att lyssna på flera nivåer har också en koppling till hur 

familjeterapeuterna involverar ungdomar i arbetet som uttrycker ambivalens. 

 

Hur familjeterapeuten själv hanterar och gestaltar den mer ordlösa nivån är också 

av betydelse. 

 

Ett slags tonläge. Mitt tonläge, mitt sätt att röra mig på, alla de ickeverbala signalerna 

är viktiga. Att rösten är jätteviktig. (…) Att skapa ett klimat där man blir lite lugn. 

 

             Känner Oskar 16 att han blir lyssnad på? Just med tonåringar behöver jag hitta en 

ingång snabbt, för att inte tappa dem. 

 

Jag tänker mycket på att prata med en lugn röst för att skapa ett bra och tryggt klimat 

i rummet. 

 

Prat om vardagen/vardagliga aktiviteter 

Fler av behandlarna ser det som alliansskapande att hitta mer neutrala ämnen 

alternativt lockande ämnen, att inleda kontakten med ungdomen med. 

 

Jag brukar ofta fråga om skolan för att det kan vara ganska oladdat att svara på 

vilken skola man går. Sen leder det lätt vidare till vad man tycker om kompisar och 

lärare. Sen kanske man kan komma in på om man känner sig pressad av skolarbete 

eller kanske blir mobbad. 

 

En behandlare ger uttryck för en delvis annan strategi, där man så snabbt så 

möjligt ger sig in i mer laddade ämnen. Ett alltför långvarigt intresse från 

familjeterapeutens sida kopplat till mer neutrala ämnen, ser här mer negativt, som 

om terapeuten går med i klientens försvar. 
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För att skapa process och allians behöver jag inte vara så insatt i ungdomsvärlden. Vi 

träffas inte för att allmän prata. Det kan också vara ett försvar.(…) - Nu har vi 

pratat en del om spelet men jag vet att det finns annat att prata om. Hur kan vi närma 

oss det?  

 

Men det kan vara viktigt att intressera dig för ungdomarnas intressen. Men det är 

ingen specialmetodik. 

 

Det kommer också fram ett narrativ som är positiv till att vara praktisk med eller 

att göra något med ungdomen, för att skapa allians. 

 

Till exempel att titta på en film tillsammans. Att behandlaren får framträda på ett 

nytt sätt. Det kan verkligen vara alliansskapande. 

 

Jag använder ett särskilt bildstöd för att lyfta fram starka sidor hos ungdomen.  

 

En underavdelning till detta tema är att använda humor i alliansbyggandet. 

 

Kan man använda humor? Ibland är saker så knäppa så man kan skratta åt det 

tillsammans. Fast ibland är det så tung så det inte går.  

 

Hantera relationen mellan ungdom och förälder 

Det här temat/narrativet inrymmer frågor om hierarki, makt, turordning, mandat 

och timing. Alla respondenter förhöll sig på något sätt till att ha ett system/familj i 

rummet med olika rollförväntningar kopplat till sina positioner, eller förväntade 

positioner.  

 

Om föräldrarna är med tänker jag ofta föräldrafokuserat, att respektera hierarkin i familjen. 

Det är viktigt att visa respekt för föräldrarna och att ungdomen ser det. (…) Jag tänker att 

ungdomen får spana in mig ett tag, som en slags presentation. 

 

Det räcker inte bara att prata med ungdomen, jag måste försöka fånga in föräldrarna. Jag tror 

att det är bra för föräldrar att se någon annan prata med deras ungdom. 

 

Båda dessa respondenter betonar vikten av att få ett mandat från föräldrarna, på 

lite olika sätt. Tydligt är att fokus från terapeuterna är på relationen mellan 

ungdom och förälder och hur de kan agera i det området för att uppnå en god 

allians med alla parter. 

 

En vidare variant på ovanstående tema/narrativ är uttryck för en normativ ide om 

vad föräldrar bör stå för. 

 

Familjer där det är helt ostrukturerat skapar mycket stress. 

 

Det är viktigt att föräldrarna kan ge någon slags ledning och skydd i familjen.  
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Det går också att finna en helt annan uppfattning i materialet. 

 

Göra ungdomens egen röst hörd. Först den det gäller, sen föräldrarna. 

 

  En annan linje beskriver själva hanterandet av relationen mellan ungdom och 

förälder och vad som kan vara terapeutiskt verksamt där. 

 

Om man till exempel skulle upptäcka att föräldern inte kan se sitt barn, då får man 

ju jobba med det.  

 

Ibland kan ungdomen behöva hjälp att reglera affektläget. Min utgångspunkt är att 

föräldern ska kunna lugna sin ungdom eller få hjälp med det.  

 

 

Tydlighet 

Det här temat/narrativet beskriver betydelsen av ramar och struktur som 

verksamma terapeutiska redskap att skapa samsyn kring arbetet och på så sätt 

även allians.  

 

Det är viktigt att förbereda och rama in samtalet. Jag delar upp samtalsutrymmet så 

alla får komma till tals. 

 

Alla ramar är överviktiga! 

 

Först en sammanhangsmarkering. Vem vill att vi ska träffas? Vem är jag? Var är 

vi? Jag presenterar hur jag uppfattat det. 

 

Uppsatsförfattaren förstår det här temat som om familjeterapeuterna tar på sig 

guidens roll och vill orientera familj och ungdom om hur kartan ser ut. Att det 

finns en karta eller vissa regler, borgar för en upplevd trygghet, som genererar 

allians. 

 

Det som hindrar eller gör det svårt att skapa allians 

Diagnoser 

Behandlarna har inget i sig att invända mot diagnoser, men väl mot ett 

objektiverande förhållningssätt, i det att en diagnos blir något som får ett 

egenvärde och tillskrivs även ett förklaringsvärde, långt utöver sitt egentliga 

informationsinnehåll.  

 

Alliansen försvåras av att man bara vill ha en diagnos på ungdomen. Måendet är ju 

ett uttryck för något. Hur kan man förstå symtomet? Vad kan det ha för en 

funktion att en ungdom skär sig? Jag brukar prata om funktionsvariation. En 

diagnos förklararar inte allt. Det kan behövas anpassning. Vad gör diagnosen med 
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ungdomen själv och relationerna i familjen? Man måste hjälpa föräldrarna att förstå. 

Det är en sorg och process att förstå. 

 

Kopplat till detta tema finns även tankar om att barnpsykiatriska utredningar i sig 

som arbetsuppgift tränger ut möjligheterna till att bedriva familjeterapi och på så 

sätt indirekt försvårar alliansskapande. 

 

När jag började på Skärholmens BUP för nio år sedan då skulle man plötsligt utreda, 

så då hamnade det här med familjeterapi i bakgrunden. 

 

Instrumentell hållning 

Detta tema/narrativ ligger nära ovanstående, men speglar mer brist på terapeutisk 

mentaliserande kring ungdomens inre psykologiska värld.  

 

En läkare bad mig om hjälp i somras med en flicka som var väldigt taggig. Jag tänkte 

att jag inte kunde sitta och övertala henne. Jag var bara ärlig och beskrev vilka 

möjligheter som fanns utan att pressa henne. 

 

Behandlaren här menar att läkaren fick svårt att nå allians med sitt medicinska 

förhållningssätt, som sannolikt innebar många frågor om symtom och färre frågor 

om eller lyssnande kring egna tankar hos patienten/ungdomen.  

 

Till en instrumentell hållning räknas även att förlita sig för mycket på skattningar 

som ett redskap i behandling och familjeterapi. 

 

Till skattningar förhåller jag mig fritt. Jag har aktivt försökt undvika för mycket av 

skattningar. När jag väl gjort skattningar har det sällan kommit fram något jag inte 

redan visste.  

 

Döma 

Här menar intervjupersonerna att det är viktigt att inte vara för normativ i sitt 

förhållningssätt.  

 

Jag kan inte sitta här som någon besserwisser 

 

Ett annat sätt är att jag allmängiltig gör att det är ok att ha svårigheter. 

 

Jag avskyr när man tillskriver människor saker. 

 

Den först citerade terapeuten som kommer till tals lyfter att ett sätt att komma 

runt risken att framstå som utpekande är att normalisera det svårigheter som tas 

upp. Den sist citerade terapeuten uttrycker risken med att det blir ett slags 

pseudo-mentaliserande om man utgår från alltför fasta föreställningar om hur 

föräldrar och ungdomar är i samtalet.   
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Att fastna i ett perspektiv – eller att följa en familjemedlem för mycket 

Det här temat blir ett slags myntets baksida av terapeutfärdigheten att lyssna på 

flera nivåer och skapa en lagom balans i det. 

 

Man ska inte dras med i den person som pratar mest. Så att alla verkligen får prata. 

 

Man ska stoppa upp föräldrar som lägger till ett men, om man inte gör det kommer det 

en lång harang av klagomål, som aldrig tar slut. Då blir det svårt med allians. 

 

Här rekommenderas en i grunden positiv strategi att begränsa mängden negativa 

beskrivningar föräldern gör av ungdomen. Om man inte lyckas med det har det en 

menlig inverkan på möjligheterna att skapa allians, menar terapeuten i det här 

fallet.  

 

7.Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I valet mellan en kvalitativ alternativt kvantitativ metod, stod det ganska snart 

klart att metoden i min studie borde vara kvalitativ. Detta av flera skäl. För det 

första avgör mängden och arten data om ett fenomen vilken undersökningsmetod 

som bäst lämpar sig. Det fenomen denna studie tar sig an kan inte sägas vara så 

väl beforskade att färdiga kategorier finns som skulle kunna kvantifieras. Sen är 

det en annan fråga hur ett fenomen ska forskas på (Robson, 2001) Denna fråga 

hur något ska studeras kvalitativt hänger dels ihop med vad som är möjligt rent 

praktiskt, samt vad som är mer korrekt metodmässigt. 

 

Då mitt intresse gäller hur familjeterapeuter beskriver att de upplever processen 

eller skeendet att skapa allians med ungdomar i familjeterapi, kommer mitt 

kunskapsintresse mer att hamna i det man kan kalla livsvärld, där begrepp som 

mening och upplevelse är centrala (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta perspektiv 

pekar ut en kvalitativ ansats som mer rimlig.   

 

Det narrativa stråket i metod-ansatsen (Larsson et al, 2008) syftar till att kunna 

skapa sammanhängande utsagor, som medverkar till att synliggöra fenomen i 

intervjupersonernas vittnesmål. En möjlig risk med detta synsätt är att man som 

den i undersökande position så att säga skapar en berättelse utifrån en förväntan 

om att de data man får fram ska hänga ihop på något särskilt sätt. Beträffande 

denna risk menar uppsatsförfattaren att ett tidigt ställningstagande till befintliga 

data gjordes, i den meningen att det accepteras att utsagor om allians med 

ungdomar i familjeterapi, inte egentligen var väsensskilda mot den bredare allians- 

diskursen, snarare en underavdelning eller om man så vill, en delmängd i det 

större alliansbegreppet. Men ändå mot bakgrund av detta tolkades data utifrån att 

själva fenomenet kunde uppvisa nya och delvis nya dimensioner. 
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Detta förhållningssätt till data och analysprocessen torde skapa förutsättningar 

både för tillräcklig reliabilitet, och validitet.  

 

Intervjuguiden är förhållandevis kort och lågt strukturerad, för att vara isomorf 

med det narrativa anslaget i studien och uppsatsförfattaren eftersträvade så långt 

så möjligt att få intervjuerna så samtalslika så möjligt. Det bedömdes att risken 

med fler frågor kunde riskera att låsa upp flödet i de berättelser intervjuerna 

kunde möjliggöra. Risken med en kort och därmed lågt strukturerad intervjuguide 

är att den i sig skapar en för lågstruktur och minskar möjligheten till ”höjd” i 

narrativ.   

 

En uppenbar begränsning i denna studies räckvidd är att den är begränsad till att 

enbart se till ett slags andrahands-perspektiv, i och med att studien analyserar hur 

familjeterapeuterna ser på att skapa allians med ungdomar i familjeterapi  

 

Ett alternativt angreppssätt skulle kunnat ha varit att spela in sessioner med 

familjeterapeuter och på detta sätt mer direkt studera företeelsen.  

Det strategiska urvalet kunde möjligtvis ha berikats av att söka intervjua så olika 

fall av undersökningsgruppen familjeterapeuter, för att mer detaljstudera om olika 

teoretisk inriktning eventuellt ger skillnad i hur man beskriver allians med 

ungdomar i familjeterapi.  

 

Vidare upplevde uppsatsförfattaren en viss mättnad i att teman återkom i 

intervjuerna, men det går inte att utesluta att ytterligare intervjuer hade berikat 

data.  

 

Ytterligare ett annat perspektiv hade varit att intervjua ungdomar om deras syn på 

alliansprocessen.  

 

Beträffande studiens validitet kan man med Kvale & Brinkman (2009) tala om 

hantverksskicklighet i studiens olika delar, som ett sätt att definiera studiens 

validitet. Validiteten spåras då i allt från hur väl underbyggda studien teman är till 

hur skicklig intervjuaren varit i intervjusituationen och så vidare. Detta blir en 

bedömningsfråga. Vidare lyfts validitets- begreppet, som kommunikativ validitet. 

Det betyder att man kan stämma av studiens validitet i samtal med andra som är 

insatta i området och checka av mot andra initierade diskurser. 

 

Studiens validitet kan också prövas mot huruvida de huvudsakliga rönen 

korresponderar mot den familjeterapeutiska praxisen, det vill säga: Gör 

familjeterapeuter i allmänhet så som de beskriver i studien när de försöker skapa 

allians med ungdomar i familjeterapi? Så kallad handlingsvaliditet (a.a). 

 

En så kallad responsvalidering har även gjorts. Den visar på att respondenterna 

ger legitimitet åt den bild av det undersökta fenomenet studien beskriver. 
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 7.2 Resultatdiskussion 
Ungdomar som en ”eget folk” 

Data i studien pekar på att ungdomar är för att parafrasera en känd visa, ett eget 

folk. Vad menar jag då med det? För det första är det tydligt i studien att 

familjeterapeuterna inte betraktar ungdomarna som varken barn eller vuxna, utan 

just som något däremellan. Det visar sig i intervjuerna på det sättet att 

respondenterna har en bild av att det är särskilt viktigt hur de närmar sig 

ungdomarna och att de vinnlägger sig om ett förhållningssätt som innefattar minst 

en extra dos av nyfikenhet och respekt, bland annat.  

 

Studien menar då att respondenterna reflekterar kring ungdomarna i 

utvecklingspsykologiska termer, som till exempel autonomi kontra beroende 

(Wrangsjö & Winberg Salomonsen, 2001) och att de finjusterar sitt agerande i den 

terapeutiska situationen efter denna insikt. 

 

Huruvida ungdomar i en familjeterapeutisk kontext är ett särskilt folk som kräver 

specifika samtalsämnen i kontaktskapande syfte, råder det delade meningar om 

bland respondenterna. Några menar att det är en fördel att till viss del vara insats i 

ungdomars subkulturella kontext, andra menar att det är av underordnad 

betydelse. 

 

Familjeterapeuterna tycks mycket medvetna om att de bildligt talat går på minerad 

mark, där tendenser till att ha en bedömande och generaliserande förhållningsätt, 

snabbt straffar sig i form av både förtroendetapp och minskad allians med 

ungdomen.   

 

Det verkar också som om ungdomar kräver mer av autencitet i relationen till 

familjeterapeuten. Den aspekten kan knytas till Bourdins (1979) dimension om 

känslomässigt band. I relationen till Bourdins (aa) tre dimensioner som tidigare 

finns beskrivna i studien, betonas enighet om metod inte så uttalat i denna studie, 

men tydlighet som kan ses inom ramen för att vara enig om målet med kontakten. 

 

I relation till typ ett och typ två relationer (Horvath & Greenberg, 1994) så verkar 

det som om familjeterapeuter med ungdomar behöver i en högre grad fokusera på 

att vara vänliga, hjälpsamma och inbjudande, det vill säga lägga en större vikt på 

utvecklandet av typ 1 allians. 

 

Ur ett intersubjektivt perspektiv har förevarande studie kunnat påvisa en 

sensibilitet och lyhördhet för ungdomarna i den alliansskapande processen. Detta 

uttrycks genom att familjeterapeuterna vinnlägger sig om att närma sig 

ungdomarna och vill skapa förtroende genom icke-verbala och relationella 

kanaler. Teoretiskt kan detta förstås som om familjeterapeuterna har kunskaper 

som de kan tillämpa, rörande alliansprocessens mer implicita nivåer (Fousha et al, 

2009). 
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Denna medvetenhet framträder också tydligt i familjeterapeuternas narrativ kring 

hur de skapar och hanterar balansen i rummet, mellan föräldrar och ungdomar, 

kopplat till alliansbyggandet. 

 

Aktuell studie kan i viss mån sägas bekräfta och understryka vikten av tidigare 

rön, som pekar på att just alliansskapandet är viktig i all terapi, (Wampold, 2015), 

men i synnerhet kopplat till ungdomar i familjeterapi (Fridlander et al, 2011).  

 

Faktorer som kan utgöra ett hinder för att skapa allians 
De faktorer som studien har tagit fram är både kopplade till ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och ett intersubjektivt. Möjligtvis har 

ungdomar som håller på att skapa sin identitet (Wrangsjö & Salomonsen, 2007) 

ett ännu mer uttalat behov av att bemötas på ett respektfullt sätt med hänsyn till 

deras unicitet.  

 

Komponenter i familjeterapeuternas förhållningssätt som dömande, inriktning på 

diagnostik och instrumentell hållning, blockerar eller förhindrar allians i större 

utsträckning, jämfört med vuxna, är en hypotes denna studie kan formulera 

tentativt.  

 

Ur ett intersubjektivt perspektiv blir ungdomarna känsliga för sådant som 

familjeterapeuterna uttrycker med sin sitt kroppsspråk och mimik, som till 

exempel kan få ungdomarna att uppleva att det på något sätt blir dömda. Fler av 

de intervjuade familjeterapeuterna har odlat en medvetenhet i denna fråga och 

försöker till en viss gräns styra sitt kroppsspråk och röst i enlighet med 

medvetenheten om att ungdomarna kollar av dem på dessa punkter.  

 

Sammanfattande reflektion 

Studien har enligt uppsatsförfattarens mening inte kunnat påvisa att allians med 

ungdomar i familjeterapi skiljer sig från allians i annat psykoterapeutiskt arbete på 

något väsensskilt sätt, men vissa kvaliteter har studien kunnat visa blir mer 

accentuerade i familjeterapi med ungdomar, som till exempel att uppträda med 

nästan överdrivet stor respekt för ungdomen person och integritet. 

 

Vidare verkar det som att det krävs skicklighet hos familjeterapeuten att hantera 

fältet mellan ungdomen och föräldern, där man själv som familjeterapeut blir ett 

slags ”mellanområde”.  

 

Som en förlängning och slutsats av detta resonemang kan man i 

vetenskapsteoretiska termer (Thuren, 2009) se allians med ungdomar i 

familjeterapi, som en delmängd i det större begreppet allians. Studien visar att 

familjeterapeuternas måste odla en medvetenhet och kompetens om det särskilt 

utmanade i att hantera ungdomar i familjeterapi. 
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Ett annat bildligt sätt att beskriva det skulle vara att alliansprocessen med 

ungdomar i familjeterapi kräver en nästan ryggmärgs-snabb reaktion, som en 

formel 1-förare, medan samma process med vuxna blir som att tävla med en 

långsammare bil, vilken också är mer förlåtande mot terapeutmisstag, eller 

formulerat på ett annat sätt, för snabba rattutslag. För att fortsätta på denna 

metafor, behöver familjeterapeuten agera snabbt och ödmjukt, när alliansen så att 

säga kraschar, för att reparera alliansbrottet. Eller för att tala med Saffran & 

Muran (2003) reparera rupturer/avbrott.  

 

Studien har bäring på kliniskt relevans, tillexempel skulle det vara bra med särskilt 

fokus på hur familjeterapeuter ska kunna hantera alliansbyggande med ungdomar, 

inom ramen för utbildning av familjeterapeuter. Av samma skäl är det sannolikt av 

godo att ha väl tilltagna inslag av utvecklingspsykologi på utbildningar i 

familjeterapi.    

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultaten från denna studie, skulle man kunna gå vidare med och 

kvalitativt undersöka vilka aspekter ungdomar och även föräldrar håller som 

viktigast för att en god allians ska uppstå. Man skulle då i bästa fall få en 

rangordning av dimensionerna som behandlas i denna studie.  

 

Vidare skulle validiteten ytterligare fördjupas om det gick att få till en studie där 

man kunde triangulera föreställningar och narrativ om allians, där ungdomar, 

föräldrar och familjeterapeuter fick komma till tals.    

 

Ett annat uppslag för vidare forskning skulle vara att fokusera på vilka olika typer 

av terapeutisk kontext som gynnar, respektive missgynnar de processer som 

beskrivs vara viktiga för att skapa allians med ungdomar i familjeterapi, som 

denna studie lyfter fram.  

 

Med tanke på den pågående samhällsdebatten (se till exempel svenska dagbladet, 

160214) om vad det så kallade new public managementideologin gör med olika 

behandlings-miljöer, är det rimligt att anta att vissa organisatoriska förutsättningar 

och ledarskap, har betydelse för hur lätt eller svårt det blir för familjeterapeuter att 

skapa allians med ungdomar i familjeterapi. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Hur ser på allians inom terapi i stort? 

 

Hur ser du på att skapa allians med ungdomar i familjeterapeutiska samtal? 

 

Särskilda svårigheter och hinder kopplat till det? 

 

 

 


